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שיתופי הפעולה בין צוותי מחקר לצוותים חינוכיים משתנים קיימים שנים רבות ועודם מתפתחים. 
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והאינטרס  המחקרי  האינטרס  את  המחברים  ומוסדרים,  טווח  ארוכי  פעילות  ערוצי  האחרון 
בחינוך  ולמחקר  לידע  מרכז   – ליוזמה  פנתה  החינוך  במשרד  הראשי  המדען  לשכת  הפדגוגי. 
בבקשה לסקור התפתחויות אלו בשיתופי פעולה בין הוראה ומחקר, בהקשר של מערכות חינוך. 

זאת כחלק ממהלך של יצירת ערוצי פעולה המשתפים צוותים חינוכיים וצוותי מחקר בארץ.
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הקדמה

שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים פועלים בתחומים שונים: בהנדסה, במערכות בריאות 
ובמערכות נוספות כבר שנים רבות. בעשור האחרון מופיעים מיזמים כאלו גם במערכות 
חינוך. יוזמות מקומיות וארציות מקודמות על ידי מוסדות מדינתיים, גורמי שטח, מחלקות 
אקדמיות וארגוני חברה אזרחית. כל הארגונים הללו מעודדים צוותי מחקר, צוותי התוויית 
של  הרלוונטיות  את  להגביר  במטרה  זאת  משותפת.  לעבודה  חינוכיים  וצוותים  מדיניות 
תאוריות חינוכיות לעבודת השטח, להטמיע ידע מדעי ומחקרי בתהליכי קביעת המדיניות 
בוערים המאתגרים את הצוותים החינוכיים בעבודתם  בנושאים  ולקדם מחקר המתמקד 

היום־יומית בפועל. 

מטרת הדוח הנוכחי היא להציג את המאפיינים הייחודיים של שיתופי פעולה מחקריים־
ולבחון את ההזדמנויות והאתגרים הטמונים בשיתופי פעולה  יישומיים במערכת החינוך 
בפרק  כולה.  החינוך  מערכת  ועל  בהם  המעורבים  השונים  הגורמים  על  ומשפיעים  אלו 
הראשון תוצג המסגרת המושגית והתאורטית להבנת שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים
(RPP - Research Practice Partnership)  בין חוקרות וחוקרים לצוותים חינוכיים, ארגונים 
שלושה  נסקור  הדוח  של  והמרכזי  השני  בפרק  בפרט.  החינוך  ובתחום  בכלל  ומערכות 
דגמים מרכזיים של שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים בתחום החינוך המדווחים בספרות 
המקצועית: שותפות מחקר ופיתוח, ברית מחקר יישומי וקהילות מרושתות להתפתחות 
מקצועית. בפרק זה יוצגו גם דוגמאות למיזמים בולטים הפועלים בשנים האחרונות. בדיון 
מחקריים־ פעולה  שיתופי  להערכת  המרכזיים  לקריטריונים  נתייחס  הדוח  את  החותם 
והמכשולים  האתגרים  את  נציף  פעולה,  שיתופי  המקדמות  אסטרטגיות  נבחן  יישומיים, 
עימם  להתמודדות  אסטרטגיות  ונסקור  אותה  ומעכבים  להצלחה  באפשרויות  הפוגעים 

במטרה להוביל לשיתופי פעולה פוריים.



5

المقدمة

األخرى  واألجهزة  الصحّية  األجهزة  الهندسة،  مجاالت:  عّدة  في  ق  تطبَّ البحثّية-التطبيقّية  التعاونات 
منذ سنوات طويلة. في الِعقد األخري، تظهر مثل هذه المبادرات في أجهزة الرتبية أيًضا. يتّم النهوض 
بمبادرات محلّية وُقطرّية من ِقبل المؤّسسات الرسمّية، الجهات الميدانّية، األقسام األكاديمّية ومنّظمات 
المجتمع المدني. كّل هذه المنّظمات تحّث طواقم األبحاث، طواقم بلورة السياسة والطواقم الرتبوّية 
ترسيخ  الميداني،  العمل  مع  الرتبوّية  النظرّيات  تماشي  تعزيز  بهدف  وذلك  المشرتك.  العمل  على 
المعرفة العلمّية والبحثّية في سريورات تحديد السياسة والنهوض باألبحاث اليت تتمحور حول المواضيع 

الساخنة اليت تقف تحّدًيا أمام الطواقم الرتبوّية في عملها اليومي الفعلي.

الرتبية،  جهاز  في  البحثّية-التطبيقّية  للتعاونات  الخاّصة  الممّيات  عرض  إلى  الحالي  التقرير  يهدف 
المختلفة  العوامل  على  تؤّثر  واليت  التعاونات  هذه  في  الكامنة  والتحّديات  الفرص  دراسة  وإلى 
والنظري  االصطالحي  اإلطار  األّول  الفصل  يستعرض  عموًما.  الرتبية  جهاز  وعلى  فيها  المشاركة 
الباحثات  البحثّية-التطبيقّية )Research Practice Partnership - RPP( بني  التعاونات  لفهم 
والباحثني والطواقم الرتبوّية، المنّظمات واألجهزة بشكل عام وفي مجال الرتبية على وجه الخصوص. 
في الفصل الثاني والمركزي من التقرير، سنستعرض نماذج مركزّية للتعاونات البحثّية التطبيقّية في 
مجال الرتبية، واليت ورَدت في األدبّيات المهنّية: تعاونات البحث والتطوير، تعاقدات البحث التطبيقي 
والمجموعات المرتابطة للتطوير المهين. يستعرض هذا الفصل أمثلة على مبادرات بارزة نشطت في 
السنوات األخرية. في النقاش الوارد في ختام التقرير، سنتطّرق إلى المعايري المركزّية لتقييم التعاونات 
التحّديات  سنطرح  التعاونات،  تعزيز  إلى  تهدف  اليت  االسرتاتيجّيات  بدراسة  سنقوم  البحثّية-التطبيقّية، 
والعقبات اليت تمّس بإمكانّيات النجاح وتؤّخرها ونستعرض اسرتاتيجّيات للتعامل معها من أجل خوض 

تعاونات ناجحة ومثمرة.
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1  מסגרת מושגית, רקע והגדרות לשיתוף פעולה מחקרי־
יישומי בחינוך

יוזמות לשיתופי פעולה בתחום החינוך מקודמות בעשור האחרון על ידי גורמים במערכות 
חינוך המעוניינים להטמיע עקרונות מדעיים ושיטתיים בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות 
ומעורבותם  השפעתם  את  להגביר  המעוניינים  אקדמיים  מחקריים  גורמים  ידי  על  וכן 
בעיצוב המדיניות )Coburn, Penuel, & Geil, 2013; Coburn & Penuel, 2016(. קובעי 
יישומי במטרה  מדיניות ברמה הארצית והמחוזית מקדמים הקמה של מחלקות למחקר 
לתמוך בתהליכי העבודה ולספק נקודת מבט רחבה ועדכנית והערכות מבוססות נתונים. 
קבוצות משותפות לחוקרים ואנשי שטח מתגבשות במטרה לפתח יחד מענים קונקרטיים 
ערוצי  בניהן  מבססות  וחוקרים  חינוך  אנשי  של  וקהילות  ולימודיים  חינוכיים  לאתגרים 
המיזמים  לליווי  תוכניות  טווח.  ארוכת  מקצועית  ולהתפתחות  הדדית  ללמידה  תקשורת 
להכשרה מקצועית של מורים המבצעים מחקרים בעצמם נוסדות גם הן כחלק מהתהליך 
ומספקות לשחקנים המעורבים ידע, כלים ומיומנויות המאפשרים ליצור מיזם אפקטיבי 

המשרת את המטרות שהוגדרו לו.

וניסוי,  הערכה  מחקר  או  מקצועי  ייעוץ  כשירותי  מסורתיים  פעולה  משיתופי  בשונה 
נועדו לאפשר  ידי חוקרים מקצועיים, שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים  המבוצעים על 
במספר  מתאפיינים  והם  בהם  המעורבים  השותפים  כל  של  ושיוונית  מלאה  שותפות 

 .)Tseng, Easton, & Supplee, 2017( מאפיינים ייחודיים

התכנסויות  אינם  מחקריים־יישומיים  פעולה  שיתופי  של  מיזמים  טווח:  ארוכי  הסדרים 

ולאנשי  חד־פעמיות להשגת מטרות ספציפיות, אלא הסדרים המספקים לצוותי המחקר 
השטח מרחב פתוח לעבודה משותפת סביב תחומים שונים המשתנים ומתפתחים לאורך 
שנים רבות. שיתוף הפעולה ארוך הטווח מגביר את האמון בין הצדדים, מחזק את יציבות 
הקשרים ביניהם, מעודד למידה הדדית ומאפשר לבחון נושאים לעומקם. לעיתים קרובות 

 .)Coburn et al., 2013( מסגרת המיזם איננה מוגדרת בזמן

חיבור הדוק בין מצב ה"שטח" וצרכיו למסגרת התאורטית והמחקרית: בבסיס המיזמים 

המתפתחים עומדים בעיות, דילמות ואתגרים העולים מן השטח. שאלות המחקר וסדרי 
העדיפויות אינם משקפים לקונות תאורטיות או תפיסות־על של צוותי התוויית מדיניות. הם 
נגזרים מהנושאים הנחשבים לחשובים, בוערים ובעלי משמעות בעיני אנשי השטח ונשות 
לידי  והקשר ההדוק באים  ושימושי לצורכיהם. החיבור  ישיר  ונועדו לספק מענה  השטח 
ובתהליכי היישום הכוללים  ובהתערבויות המתפתחים בסופו של דבר  גם במענים  ביטוי 
ליווי והדרכה ארוכת טווח ושיח שוטף ומתמיד בין אנשי המחקר לצוותי החינוך המיישמים 

 .)Cohen, Peurach, Glazer, Gates, & Goldin, 2013( את ההתערבות שפותחה

מהדינמיקה  כחלק  יחד  מוגדרים  הפעילות  ואופי  העיסוק  נושאי  להדדיות:  מחויבות 

בחשבון.  ויילקחו  ישמעו  הקולות  כלל  כי  ומבטיחים  המעורבים  הגורמים  בין  השוטפת 
אלו  את  אלו  מדריכים  השטח  וצוותי  מחקר  צוותי  במחקרים,  והמשתתפים  המשתתפות 
הפעולה  ושיטות  השטח  עבודת  את  להכיר  לומדים  המחקר  צוותי  מאלו.  אלו  ולומדים 
לעומקן ואילו צוותי ההוראה מתנסים בתהליכי מחקר, איסוף וניתוח נתונים וכן ביישום 
 Russell, Jackson, Krumm, &( המסקנות בעבודתם, בפיתוח תוכניות ובקביעת מדיניות

.)Frank, 2013
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אסטרטגיות עבודה מקדמות שותפות: הסדרי העבודה ושיטות העבודה והפעילות נועדו 

לייצר שותפות מלאה, תומכת ונעדרת היררכיה ודומיננטיות בין השותפים. השותפות באה 
לידי ביטוי בכל היבט הקשור למיזם, החל מקביעת מוקד המחקר וכלה בשיטת המחקר, 
בהסדרת  ביטוי  לידי  בא  המשותפת  העבודה  על  הדגש  ועוד.  ופרשנותם  הנתונים  איסוף 
מקוונים  במפגשים  גם  פיזי  למפגש  אפשרות  אין  ואם  פנים  אל  פנים  קבועים  מפגשים 

(Ovretveit et al., 2014)

איסוף נתוני שטח: בשונה מתוצרי מחקר נפוצים אחרים שבהם צוותי השטח הם נחקרים 

או עוזרי מחקר, בשיתוף פעולה מחקרי־יישומי כלל המשתתפים אוספים בעצמם ועבור 
מחקריות  בטכניקות  שימוש  תוך  זאת  פועלים.  הם  שבהן  מהזירות  ומידע  נתונים  עצמם 
ברמה  החינוכית  לעבודה  הנוגעות  שאלות  לבחינת  מורכבים  תאורטיים  דגמים  יסוד  ועל 
ציודם  ועל  השותפות  חברי  של  מיומנויותיהם  שיפור  על  מושם  מיוחד  דגש  המקומית. 
בכלים שיסייעו להם להבין את ההקשר המחקרי, לאסוף נתונים בצורה עצמאית, לחקור 

.)Johnson, Severance, Penuel, & Leary, 2016( נתונים אלו ולנתחם באופן שיטתי

חשוב לציין כי מיזמים של שיתוף פעולה מחקרי־יישומי אינם מוגבלים לתחום חינוכי או 
ארגוני ספציפי, ועשויים להיווצר, כפי שנראה בהמשך, סביב כל נושא המאתגר את בעלי 
מיומנויות  הקניית  קריאה,  מיומנויות  הטמעת  לדוגמה  והטיפול,  החינוך  בתחום  העניין 
חשיבה מדעית וטכנולוגית, פיתוח תוכניות לימודים בנושאים שונים, פיתוח וקידום צוותים 

מקצועיים, תהליכים ארגוניים במוסדות ומערכות חינוך ועוד.

את  נסקור  מחקרי־יישומי  פעולה  שיתוף  של  המאפיינים  של  זו  ראשונית  סקירה  לאחר 
הגישה המניעה שיתופי פעולה אלו, את היתרונות שלהם לעומת מחקרים קצרי טווח ואת 

צורות ההתקשרות הנפוצות.

1 1  הטמעת מדיניות מבוססת נתונים, דגמים ושיטות מחקר – מדע שיפור 
הביצועים

הביצועים  שיפור  ממדע  עקרונות  מאמצים  רבים  מחקריים־יישומיים  פעולה  שיתופי 
(improvement Science( בתור גישה מנחה לקביעת שיטות העבודה והמטרות המשותפות. 
בגישה זו נבחנים הרעיונות התאורטיים באמצעות התערבויות המוטמעות בשיטות הפעולה 
הפדגוגיות הקיימות. המחקרים בוחנים את ההתערבויות הללו במהלכן ולאחריהן. במילים 
אחרות, השאלות הנבחנות חורגות מבחינת האפקטיביות של ההתערבות הספציפית ובוחנות 
גם מתי היא מתאימה, למי ובאילו תנאים. דגם בקרת האיכות )PDCA – תכנון, ביצוע בדיקה 
ופעולה( מספק את מסגרת המחקר ומאפשר הכללה והסקת מסקנות על בסיס איסוף שוטף 
וארוך טווח של נתונים ומידע רב גם בהקשרים מצומצמים יחסית כמחוז או מספר בתי ספר, 
ללא צורך במדגם מייצג ובמעקב ארוך טווח. ההתנסות ונקודת המבט הייחודית של אנשי 
השטח המיישמים את ההתערבות מוטמעת בדגם ומבטיחה את מקומם כחלק מהותי ובלתי 

.)Joyce & Cartwright, 2020( נפרד מתהליך הפיתוח והיישום על כל שלביו

2 1  יתרונות ליישום שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים בבתי ספר

בין עולם המחקר  ההנחה שההתערבויות שנזכרו לעיל, שפותחו כחלק ממיזמי שותפות 
שפותחו  מהתערבויות  יותר  אפקטיביות  בהכרח  והמעשה,  הפרקטיקה  לעולם  החינוכי 
במסגרות אחרות, איננה מבוססת וקשה להוכחה. יחד עם זאת, ניתן בהחלט להצביע על 
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תרומתם של מיזמים מסוג זה ליצירת חיבורים המועילים הן לקידום המחקר והן לפיתוח 
מענים והתערבויות חינוכיות ייחודיות אשר לא ניתן היה לפתח ללא השותפות. 

הגורמים  בין  השוטפת  התקשורת  לשיפור  גם  הפעולה  שיתופי  תורמים  הכללי  במישור 
השונים המעורבים בפיתוח מערכת החינוך ובעיצובה ולהרחבת נקודות המבט האפשרויות 
מחקרית־ שותפות  הכוללים  מיזמים  בבסיס  העומדים  אתגרים  השונים.  האתגרים  על 
יישומית מוגדרים באופן רחב ושונה מהאופן שבו היו מוגדרים על ידי כל אחד מהגורמים 
המעורבים בנפרד. הדבר משפר לעין ערוך את היכולת לפתח, להטמיע וליישם התערבות 
תרומתם  לצד  זמן.  ולאורך  ביעילות  אלה  משתנים  אתגרים  עם  המתמודדת  אפקטיבית 
גם  בחובם  טומנים  הפעולה  שיתופי  ספציפיים,  לאתגרים  ופתרונות  התערבויות  לקידום 
יתרונות ארגוניים ומערכתיים הקשורים בעצם הפעילות המשותפת, הלמידה וההתפתחות 
צוותי  צוותים חינוכיים,   .)Buys & Bursnall, 2007; Mulvey et al., 2020( המקצועית 

התוויית מדיניות וצוותים מחקריים עשויים להפיק מהשותפות תועלת בהיבטים שונים: 

הפעולה,  לשיטות  חשופים  ואינם  כמעט  למיזמים  אלה  שותפים  חינוכיים:  צוותים   

לתפיסות ולגישות מעבר להתרחשות היום־יומית בתחומי המוסד שבו הם מלמדים. 
את  להרחיב  אפשרות  חינוכיים  לצוותים  מזמנת  הפעולה  בשיתוף  ההשתלבות 
ובמידע מחקרי מעודכן בתחום  ולהתעדכן בגישות חדשות  הידע המקצועי, ללמוד 
האינטראקציה  בפרט.  שלהם  הספציפי  המקצועי  העיסוק  ובתחום  בכלל  ההוראה 
בפני  חושפת  מחקריים  צוותים  עם  וכן  הרמות  בכל  המדיניות  התוויית  צוותי  עם 
ומאפשרת  להם,  המוכרות  מאלו  שונות  חדשות,  מבט  נקודות  החינוכיים  הצוותים 
נוסף של  יתרון  וכחלק ממערכת.  על עבודתם בהקשרה הרחב  להם לחשוב מחדש 
הרחבת בסיס הידע של הצוותים החינוכיים הוא האפשרות לשפר את שיטות ההוראה 
ולשנות ולעדכן אותן בהתאם למידע החדש שנחשפו אליו. זאת ועוד, איסוף הנתונים 
לצוותים  להקנות  וביקורתית,  מפשטת  חשיבה  לקדם  עשויים  ההתבוננות  ותהליך 
חינוכיים כלים לבחינת תהליכי הוראה ולמידה ולעודד אותם לחתור לשיפור מתמיד 
 Admiraal, Buijs, Claessens,( בהתאם לממצאים ולתצפיות שלהם בעבודת השטח
 Honing, & Karkdijk, 2017; David & Shields, 2001; Penuel, Roschelle, &

.)Shechtman, 2007

צוותים המתווים מדיניות: הממסד החינוכי בכל הרמות – המקומי, האזורי והממשלתי   

– עשוי להפיק תועלת מהאפשרות לקדם התערבויות המבוססות על דגמים שיטתיים 
ועל תהליכים הכוללים הערכה ובקרה. החלטות המתקבלות על בסיס "מדעי", כלומר 
על בסיס נתונים ודגמים מוגדרים לפיתוח והערכת איכויותיהן, לרוב מגובשות יותר, 
השונים  הגורמים  בפני  הן  להצדקה  יותר  וקלות  יותר  גבוהה  ללגיטימציה  זוכות 
הרחב  הציבור  בפני  והן  בפועל  ההתערבות  את  המיישמים  אלו  בפני  הן  הממונים, 
(Boaz, Hanney, Borst, O’Shea, & Kok, 2018(. הקשר הבלתי אמצעי שמתפתח 
עם צוותים חינוכיים והנהלות של מוסדות חינוך מגביר את האמון ומאפשר נגישות 
שוטפת ומעקב אחרי העבודה החינוכית בפועל. נוסף על כך, בדומה למורות ולמורים, 
ידע  להפוך  המדיניות  למתווי  מאפשר  והנגשתם  ולנתונים  למידע  החשיפה  עצם 
תאורטי וממצאים מרחבי העולם לרלוונטיים בתהליכי קבלת החלטות, מקדם חתירה 
לחדשנות, לביקורת עצמית ולשיפור תמידי ועשוי גם להפחית קיבעונות ולהגביר את 
 Cobb, Jackson, Smith, Sorum, & Henrick, 2013; Cohen( הנכונות לשינויים 
 .)et al., 2013; Penuel et al., 2007; Wentworth, Mazzeo, & Connolly, 2017
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נוסף טמון בסוג המידע המתקבל במחקר המבוסס על שיתוף לעומת מחקר  יתרון 
יישומי מסורתי. בשונה ממחקרים יישומיים מסורתיים, אפשרויות הפיתוח של מחקר 
גם  נמצאות  לקובעי המדיניות, אלא  או  לצוותי מחקר  מוגבלות  אינן  מבוסס שיתוף 
 Hand, Penuel, &( ההוראה  ובעבודת  התלמידים  בקרב  הלימוד,  בכיתות  בשטח, 
Gutiérrez, 2012(. באופן כזה יכולים משתתפי המיזם לבחון לאורך זמן ובאופן שוטף 
אם התערבות מסוימת משפיעה באופן שונה על קבוצות שונות של תלמידים ומתי 
 Nolen, Tierney, Goodell, Lee, & Abbott,( שונה  ההשפעה  תהיה  אופן  ובאיזה 
ומאגר  ומתפקד  יעיל  פעולה  שיתוף  של  קיומם   .)2014; Roschelle et al. 2010
נתונים ומידע נגיש עשוי להיות לכשעצמו גורם המעודד חוקרות וחוקרים לערוך את 
מחקריהם בתחומים הרלוונטיים לקובעי המדיניות ובכך מגדיל עוד יותר את הבנתם 

את המתרחש בתחומי החינוך ואת היכולת לקבל החלטות טובות ויעילות יותר. 

צוותים מחקריים: המפגש עם צוותים חינוכיים וצוותי התווית מדיניות מזמן לצוותי   

מחקר אפשרויות להרחבת נקודות המבט על נושא המחקר ועל מושאיו ועשוי לתרום 
את  מיטבי  באופן  המשקפים  נתונים  תספק  אשר  אפקטיבית  מחקר  שיטת  לגיבוש 
שאלת המחקר ואת המסגרת התאורטית. המגע הישיר עם עבודת השטח של הצוותים 
המקצועיים חושף בפני החוקרים סוגיות ומצבים המעוררים שאלות נוספות, מעודדים 

את המחקר ומקדמים את פיתוח הידע. 

גיבוש השאלות, מתודות האיסוף ופרשנות הנתונים עשויים גם הם  תהליך המחקר,   

להיתרם מנקודת המבט הייחודית של האוכלוסייה הנחקרת ומשילובה כחלק מתהליך 
יותר  נאמנות  להיות  עשויות  כזה  מתהליך  שיתקבלו  ומסקנות  תוצאות  המחקר. 
 Tseng,( למציאות בשטח, וסיכוייהן להשפיע עליה ולהניע שינוי בפועל גבוהים יותר
Tseng et al., 2017 ;2012(. מחקרים המבוססים על שיתוף פעולה עם אנשי השטח 
והקשר  משמעות  ובעלות  ספציפיות  ולדילמות  לקשיים  להקשרים,  יותר  מותאמים 
ארוך הטווח יוצר כר פורה למחקרי המשך, לתהליכי הערכה ולפיתוח דגמים להתערבות 
 Frumin, 2019; Mulvey et al.,( בפועל  ויישומם  נוספת המתבססת על הטמעתם 
Russell, et al.,2017 ;2020(. שותפויות הכוללות תמריץ כלכלי משמעותיות גם הן 

ומאפשרות לחוקרים להוציא לפועל מחקרים רחבים שעלותם גבוהה יחסית.

3 1  גורמים המעורבים ביצירה ובקידום של שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים

מהגורמים  אחד  כל  ידי  על  להיווצר  יכול  מחקרי־יישומי  פעולה  שיתוף  לגיבוש  מיזם 
המעורבים בו – צוותי התווית המדיניות, צוותי המחקר, הצוותים החינוכיים ובעלי עניין 
גופים  הוקמו  השנים  במהלך  זאת,  עם  ובריאות.  ורווחה  חברה,  כארגוני  השלישי  במגזר 
ומוסדות המעודדים בפועל יצירה של שיתופי פעולה, יוזמים, מסייעים ומממנים במטרה 
את  ולהגביר  ושיפור  שינוי  לקדם  החינוך,  בתחום  המדיניות  עיצוב  תהליכי  את  לשפר 
גופים  האפקטיביות של תוכניות, מיזמים והתערבויות חינוכיות. להלן סקירה של מספר 
מחקרית־יישומית  שותפות  לקידום  ופועלים  וליווי  הדרכה  מידע,  המספקים  בולטים 

במערכת החינוך האמריקאית:

קרנות פילנתרופיות וארגוני מגזר שלישי היוזמים ומממנים שיתופי פעולה מחקריים־

וליווי  פיקוח  בהדרכה,  מלווה  הכספית  התמיכה  והלאומית.  המקומית  ברמה  יישומיים 
פעולה  שיתופי  ביישום  שצבר  הרב  ומהניסיון  מהידע  התורם  המקצועי  מהצוות  צמוד 
אפקטיביים. התוכנית כוללת מאגרי מידע מפורטים, כתבות ובלוג פעיל המתאר שיתופי 
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פעולה בעבר ובהווה, מיזמים עתידיים, כנסים ומחקרים בתחום. דוגמאות לקרנות בולטות 
הפועלות בתחום:

 The Spencer Foundation
 The Carnegies Foundation for the Advancement of Teaching 
 William T .Grant Foundation 

אתרים ומאגרי מידע ופורמים מקוונים המאגדים מידע מעודכן על שותפויות יישומיות־

מחקריות בתחום החינוך. מקורות אלו מיועדים לצוותי מחקר ולצוותי התוויית מדיניות וכן 
לנשות שטח ואנשי שטח המתעניינים בתחום ומספקים מידע על אודות שותפויות קודמות 

ונוכחיות, עקרונות ומידע על ייזום שותפויות ופורום לדיונים, התייעצות והחלפת דעות:

 Design Based Implementation Research (DBIR)
 Research + Practice Co laboratory 

מדיניות,  וקובעי  שטח  לאנשי  וקורסים  מידע  הדרכה,  המציעים  אוניברסיטאיים  מכונים 

שירותי יעוץ פרטני והזדמנויות לשיתופי פעולה מחקריים־יישומיים עם חוקרי המכון:

 Center for Education Policy Research at Harvard University 
 Vanderbilt University Teaching and Learning Research 
 Uchicago Consortium on School Research
 National Network of Research Practice Partnership

חלק  ותופסות  הולכות  אלו  מחלקות  ופיתוח:  למחקר  מחוזיות  או  אזוריות  מחלקות 

קביעת  לתהליכי  מלווים  ודוחות  מידע  ומספקות  המדינתית  החינוך  במערכת  משמעותי 
והזדמנויות  נתונים  גם מארגי  המדיניות. לצד פרסום הדוחות מציעות מרבית המחלקות 
לשיתופי פעולה מחקריים־יישומיים בנושאים ספציפיים הנמצאים על סדר היום המחקרי 

במחוז:

 Cleveland School District Research and Evaluation Department
 Department of Research and Evaluation Austin Independent School District 
 Nebraska Office of Data ,Research ,and Evaluation

ביוזמת  להיווצר  עשויים  החינוך  בתחום  מחקריים  פעולה  לשיתופי  פרויקטים  כאמור, 
מיומנויות  משיפור  החל  ומגוונים,  רבים  נושאים  וסביב  המעורבים  מהגורמים  אחד  כל 
ההוראה ותוכניות לימודים וכלה בהגברת היעילות של מבנים ונהלים ארגוניים. העיקרון 
המרכזי המנחה את היוזמות הוא התפיסה שלפיה שילוב של שיטתיות מדעית מחקרית 
והפתרונות  ההתערבויות  ולפיתוח  החינוכיים  האתגרים  להגדרת  חיוני  חינוכית  ועשייה 
המתאימים. בפרק הבא נסקור דוגמאות למספר מיזמים בולטים המשלבים שיתוף פעולה 
מחקרי־יישומי. זאת בדגש על המאפיינים המבחינים ביניהם, על מטרות מרכזיות ותוצרים 
המצופים מהשותפות, על רמת האינטנסיביות של שיתוף הפעולה ועל יחסי הכוחות בין 
בשלושה  נתמקד  בשותפות.  המעורבים  המדיניות  וקובעי  השטח  אנשי  לבין  החוקרים 
דגמים מרכזיים המקובלים בספרות לסיווג שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים: שותפות 

מחקר ופיתוח, ברית מחקר יישומי וקהילות מרושתות להתפתחות מקצועית. 
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2  דגמים של שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים

בפרק זה של הדוח ייסקרו שלושה דגמים בולטים של שיתוף פעולה מחקרי־יישומי בתחום 
החינוך: שותפות מחקר ופיתוח, ברית מחקרית־יישומית וקהילות מרושתות להתפתחות 
מקצועית. שלושת הדגמים לשותפות מאפשרים להטמיע עקרונות, שיטות פעולה ומחקר 
ואיסוף  במחקר  שימוש  נעשה  בשלושתם  בחינוך.  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  מדעי  וידע 
והערכה  בחינה  התערבויות,  פיתוח  מסקנות,  להסקת  אמפיריות  ובגישות  שיטתי  נתונים 
ובכולם נעשה שימוש בעקרונות רפלקסיביים ובנקודות מבט שונות ומגוונות של שחקנים 
הלוקחים חלק במיזם. ההבדלים בין הדגמים נובעים, כפי שנראה בהמשך, מעוצמת שיתופי 
והפיזור  השותפים  מספר  הקשרים,  סוג  הזמן,  )משך  הנדרשת  ומהאינטנסיביות  הפעולה 
וכן  השטח  לאנשי  המחקר  צוותי  בין  התפקידים  ומחלוקת  הכוחות  מיחסי  הגאוגרפי(, 

ממטרות שיתוף הפעולה, מהגורמים היוזמים והמממנים אותו ומהמוטיבציות ליצירתו.

)Design Research Partnership( 1 2  שותפות מחקר ופיתוח

ברמה  מדיניות  קובעי  )לרוב  גורמים  ביוזמת  נוצרות  ופיתוח  מחקר  למטרות  שותפויות 
הארצית או המקומית, צוותי מחקר או בעלי עניין בתחום החינוך והחברה( המעוניינים לפתח 
ולבחון התערבויות חינוכיות ספציפיות המספקות מענה לאתגרים מוגדרים. הנחת היסוד 
העומדת בבסיס היוזמה לשותפות היא כי מעורבות פעילה של כלל הגורמים המעורבים – 
קובעי המדיניות והמפתחים ואנשי השטח הצפויים ליישם את התוכנית בפועל – תגביר את 
הרלוונטיות שלה ואת התאמתה לצרכים בשטח, תקדם את הטמעתה ותביא בסופו של דבר 
גם לתוצאות אפקטיביות יותר. מוקדי העניין בשותפויות מסוג זה הם אתגרים ממוקדים 
אפקטיבית  להקניה  עקרונות  בחינת  הוראה,  תהליכי  לשיפור  לימודים  תוכנית  פיתוח   –
של מיומנויות חשיבה מדעית, הבנה והנמקה של סיבתיות ויכולת הסקת מסקנות, פיתוח 
כישורי למידה עצמאית, אוריינות מדעית ועוד. היקף השותפות הוא לרוב מצומצם וכולל 
בפיתוח  אזורים המעוניינים להתמקד  נציגים ממספר  או  או מחוז(  )מדינה  גאוגרפי  אזור 
 LeMahieu, Nordstrum,( ומחקר בתחום מקצועי ספציפי, לצורך מטרה מוגדרת מראש

.)& Potvin, 2017

התהליך,  רמות  בכל  ביטוי  לידי  בא  במיזם  חלק  הלוקחים  הגורמים  בין  הפעולה  שיתוף 
החל מפיתוח ההתערבות וכלה בביצוע הערכה ומדידה, בהסקת מסקנות ובהפקת לקחים. 
את  בוחנים  ולהובלתו,  המיזם  לניהול  שותפים  מדיניות  התוויית  וצוותי  חינוכיים  צוותים 
ההתערבות בשטח, מתמודדים יחד עם קשיים ואתגרים ותורמים מהידע שלהם ומניסיונם 
תהליך  על  היוזמים  באחריות  גם  ביטוי  לידי  בא  מלא  פעולה  שיתוף  הייחודי.  המקצועי 
ההטמעה והיישום של ההתערבות. הליווי וההדרכה ארוכי הטווח הניתנים לאנשי השטח 
מאפשרים למפתחים הצצה הן לאופן שבו התוכנית מתקבלת בשטח, מובנית ומיושמת על 
ידי המורות והמורים והן לתהליכים המעורבים בתהליך היישום – הסדרי המדיניות, התקנות 
החינוכיים  הצוותים  של  המעורבות  ההצלחה.  על  להשפיע  שעשויות  הפעולה  ושיטות 
בפיתוח התוכניות משמעותית במיוחד בסוג כזה של שותפות בשל הנגישות היום־יומית 
והבלתי אמצעית שלהם לתלמידים ויכולתם לזהות מצבים, השפעות ואפשרויות שצוותי 
 Cohen et al., 2013; Johnson et al.,( מחקר וצוותי התוויית מדיניות אינם חשופים להם
2016(. מטרה נוספת וחשובה לא פחות של שותפות מחקר ופיתוח היא פיתוח אסטרטגיות, 
דרכי פעולה ושגרות עבודה ארגוניות שיגבירו את אפקטיביות ההתערבות ואת השפעתה 
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בטווח הארוך ואת האפשרות לבחון ולהתאים אותה באופן שוטף לצרכים המגוונים העולים 
מן השטח )Penuel et al., 2020(. דוגמאות לשותפויות מחקר ופיתוח: 

Inquiry Hub (IHub)  

את שיתוף הפעולה יצרה קבוצת חוקרות וחוקרים מאוניברסיטת קולורדו, BSCS, וממספר 
בתי ספר ציבוריים בדנוור, ומטרתו לפתח ולבחון כלים שיסייעו לצוותים חינוכיים מקומיים 
ביצירת תוכניות לימוד המותאמות למגוון רחב של תלמידים מרקעים תרבותיים ותחומי 
עניין שונים בתחום המדעים. במסגרת השותפות, הפועלת בהצלחה כבר למעלה מעשר 
וכן חוקרות וחוקרים  וצוותים חינוכיים מקומיים  שנים, מוזמנים צוותי התוויית מדיניות 
רלוונטיים להשתתף בקבוצה לפיתוח תוכנית הוראת מדעים בתחום מסוים. בשלב הראשון, 
לאחר הגדרה ראשונית של תפקידים וחלוקת תחומי אחריות בין היוזמים, מגויסים צוותים 
חינוכיים נוספים המעוניינים לקחת חלק בתהליך. דגש חזק מושם על גיוס אנשי מקצוע 
ופיתוח  רציונל  בניית  כוללים  הפיתוח  שלבי  מגוון.  מרקע  ותלמידים  מסגרות  המייצגים 
חומרי לימוד, בדיקה אקדמית וניסויי שטח על ידי מורות ומורים שאינם חלק מהשותפות. 

במהלך השנים פותחו במסגרת שיתופי הפעולה תוכניות לימודים רבות ומוצלחות בתחומי 
תוכניות  ביולוגיה,  בהוראת  דיגיטליים  אמצעים  ליישום  רחבה  תוכנית  ביניהן  המדעים, 
לפיתוח חשיבה מחקרית ומדעית עוד. הפרויקטים הנוכחיים כוללים פיתוח כלים וחומרים 
מותאמים תרבותית להגברת המעורבות ורמת העניין של תלמידים במקצועות המדעים, 
פיתוח כלים להערכה ומדידה של אפקטיביות הוראה ושיתוף פעולה בין צוותים חינוכיים 

.)Frumin, 2019; Johnson et al., 2016) לתלמידות ולתלמידים

Middle School Mathematics and Institutional Setting of Teaching (MIST)  

שותפות זו לשיפור איכות ההוראה והלמידה במקצועות המתמטיקה נוצרה ביוזמת צוות 
מחקר וסטודנטים מאוניברסיטת ונדרבילט )Vanderbilt University( במטרה לפתח כלים 
שיאפשרו להתוות ולהטמיע אסטרטגיות אפקטיביות לתמיכה בצוותי הוראת המתמטיקה 
איננה  זו  בשותפות  המטרה  אחרים,  פיתוח  ממיזמי  בשונה  ולקידומם.  הביניים  בחטיבות 
אפקטיביות  תוכניות  לקדם  המדיניות  לקובעי  לסייע  אלא  ספציפית  התערבות  לפתח 
לפיתוח מקצועי המשרתות את מטרותיהם ואת העקרונות והמדיניות שברצונם להטמיע. 

תהליך העבודה בשיתוף הפעולה מתבסס על עקרונות מדע שיפור הביצועים וכולל מספר 
)1( שיחות מקדימות  שלבים אשר מבוצעים באופן שוטף ומחזורי לאורך השנה וכוללים: 
עם קובעי מדיניות ברמת המחוז )רכז אקדמי במקצועות המדעים, המפקח על המתמטיקה, 
מפקח על תוכניות לתלמידים שאינם דוברי אנגלית ועוד( שבהן מוגדרות תוכניות הפעולה, 
 )2( המדעים;  הוראת  בתחום  השנה  במהלך  ליישם  שבכוונתם  והאסטרטגיות  המטרות 
ראיונות עם אנשי השטח – צוותים חינוכיים והנהלות בתי ספר – נערכים באמצע השנה 
במטרה לבחון את האופן שבו הם תופסים ומיישמים את המדיניות שנקבעה; )3( סקר כמותי 
אשר משלים את התמונה ומאפשר לבחון את המתאם בין איכות הליווי והתמיכה לצוותים 
החינוכיים והקידום המקצועי שלהם לבין יכולתם ליישם את המדיניות ולשפר בפועל את 
איכות ההוראה והישגי התלמידים; )4( דוחות הערכה פרטניים הכוללים המלצות יישומיות 

מופקים ומוצגים בסיום כל שנה, הן ברמת בית הספר והן ברמת המחוזות השונים. 

שיתוף הפעולה המחקרי־יישומי במיזם זה בא לידי ביטוי הן במטרות והן בדגם המחקרי 
– במקום הערכה של דגם התערבות חיצוני לשיפור הוראת המתמטיקה בחטיבות הביניים 
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נבחנו במחקר האופנים שבהן מיושמות ובאות לידי ביטוי בשטח המדיניות והאסטרטגיות 
אפקטיבית,  היא  קונקרטית  התערבות  אם  איננה  המחקר  שאלת  המחוז.  ברמת  שנקבעו 
שבחרו.  ההתערבות  ביישום  האפקטיביות  את  להגביר  מדיניות  קובעי  יכולים  כיצד  אלא 
האיסוף השוטף והשיטתי של הנתונים לאורך זמן והפקת הדוח השנתי מספקים לקובעי 
להפיק  להם  ומסייעים  וההישגים  ההצלחות  על  מיידי  משוב  שטח  ולאנשי  המדיניות 
לקחים ולערוך התאמות ושינויים כבר לקראת השנה העוקבת. מקורות המידע המגוונים 
לקבל  לשותפים  ומאפשרים  המדיניות  יישום  להצלחת  בחשיבותם  ההכרה  את  מבטאים 
תמונה מלאה ורחבה של הקשרים, גורמים וחסמים המשפיעים על אפקטיביות ההתערבות

 Klar, Huggins, Buskey, Desmangles, & Phelps-Ward, 2018; Rosenquist, Henrick,)
.)& Smith, 2015

)Research Alliances Partnership( 2 2  ברית מחקר יישומי

ברית מחקר יישומי היא הסדר ממוסד וארוך טווח המתגבש ברמה המקומית בין מספר 
גופים או מוסדות מובחנים – קובעי מדיניות וגופים אקדמיים, מרכזי מחקר, אוניברסיטאות 
יכולה אומנם לעלות מן השטח, מצוותים  היוזמה הראשונית לשותפות  צוותי מחקר.  או 
חינוכיים או מהנהלה, אך מרבית השותפויות נוצרות ביוזמת צוותי התוויית מדיניות, לרוב 
ואקדמי המכיר  והפיתוח, בעל רקע מחקרי  מדרג בכיר במחוז המרכז את תחום המחקר 
של  האפקטיביות  להגברת  מחקרי  ליווי  של  המשמעותית  הפוטנציאלית  התרומה  את 
התערבויות חינוכיות ומעוניין בקיומו של גוף פנימי מקומי המספק מידע מחקרי יישומי 

בתחומים הנוגעים לקביעת המדיניות החינוכית.

לעיתים קרובות המקור לקשר הראשוני הוא היכרות אישית בין ראשי תחום מחקר ופיתוח 
וגופים קהילתיים  לצוותי מחקר. שותפים נוספים עשויים להיות גם ארגוני מגזר שלישי 
העוסקים בתחומים חינוכיים וחברתיים קשורים. חלק מהשותפויות הן בין־מגזריות וכוללות 
גם גופים מתחומי הבריאות והרווחה. שותפויות אחרות ממוקדות בתחום החינוך הפורמלי 
בבתי הספר. גורמים היוזמים את השותפות מעוניינים לבחון באופן רחב ומעמיק נושאים 
 Schopp & Minnich,( וקשיים ייחודיים הקשורים לעבודתם החינוכית ברמה המקומית
2017(. זאת בניגוד לשותפות המחקרית־יישומית שהוזכרה בסעיף הקודם שעניינה בחינת 

התערבויות חינוכיות והערכה שלהן. 

נושאי המחקר, סדרי העדיפויות והתחומים שבהם מתמקדים הפרויקטים השונים הנוצרים 
במסגרת השותפות משתנים ונקבעים בהתאם לצורך על ידי הצדדים השותפים. הם עשויים 
לכלול מישוב, מעקב אחר בתי ספר במחוז או במדינה ספציפית והערכה שלהם, בדיקת 

מידת השפעה של ניהול אוטונומי על הישגי בתי ספר בעלי מאפיינים שונים ועוד. 

היא  המחקר  ולצוותי  המדיניות  התוויית  לצוותי  השטח  אנשי  בין  בברית  המוצא  נקודת 
ממוקדים.  בנושאים  מדיניות  לקביעת  הרלוונטיים  נקודתיים  מקומיים  ונושאים  בעיות 
יוזמה למחקר או לפרויקט במסגרת השותפות מגיעה ברוב המכריע של המקרים מהשטח. 
צוותי  עם  ביחד  מגדירים  ורכזים  רכזות  או  ספר  בית  הנהלות  מדיניות,  התוויית  צוותי 
והקצר.  בטווח הארוך  רלוונטיות  ושאלות  דרכי פעולה  הנוספים  ועם השותפים  המחקר 
מצוותי המחקר החברים בשותפות מצופה להבין ולהפנים את הציפיות של אנשי השטח 
ולקחת חלק פעיל בהגדרת המנגנונים, בשגרות העבודה, המשוב והדיווח ובהתייעצות בין 

.)Frumin, 2019; Ovretveit et al., 2014; Penuel et al., 2020) השותפים
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משפרת  הייחודיים  את ההקשרים  ומכירים  בשדה המקומי  נטועים  העובדה שהשותפים 
את יכולתם לזקק את ההתבוננות ולעמוד על המתחים והשאלות החשובות ביותר ולהסיק 
אותם  מכווינה  השטח  עם  היכרותם  אחרות,  במילים  השדה.  עבור  ערך  בעלות  מסקנות 
למציאת פתרונות מעשיים המתאימים לו. משך הזמן הארוך של השותפות, לעיתים אף 
בין  נקודת חוזק, הוא מעמיק את ההיכרות, מחזק את האמון  גם הוא  יותר מעשר שנים, 
השחקנים השותפים ומאפשר לייצר גוף ידע אשר יספק נתונים על מגוון נושאים וסוגיות. 
בטווח הארוך קיומה של השותפות היציבה מעודד גם את הצטרפותם של חוקרות וחוקרים 
והנגיש  היעיל  המידע  במאגר  ונעזרים  רלוונטי  בתחום  מחקר  לערוך  המעוניינים  נוספים 
שנוצר. אנשי שטח, מחנכים וקובעי מדיניות שנחשפים באופן שוטף ליתרונות ולתרומה של 
המחקר ולידע העדכני ביותר רוכשים מיומנויות ויכולות ומיישמים אותן בשיפור הפעילות 
גם בתחומים אחרים. ההקפדה על ליווי מקצועי מחקרי באיסוף שיטתי של נתונים מאפשרת 
שותפויות  רחבים.  בהקשרים  ודגמים  תאוריות  וגיבוש  הממצאים  של  הכללה  גם  בהמשך 
מחקריות מסוג זה נפוצות במיוחד בחלק מהמדינות בארצות הברית. להלן דוגמאות לשתי 

  :)Klar et al., 2018( שותפויות מסוג זה הזוכות לבולטות ונחשבות מוצלחות

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (ESE)  

יסודי  לחינוך  המחלקה  בין  מחקרית  שותפות  שנים  ל-10  מעל  כבר  פועלת  במסצ'וסטס 
 Massachusetts Department of Elementary and Secondary( הביניים  וחטיבות 
Education - ESE( לצוות מחקר מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )MIT( והמרכז למחקר 
מדיניות בחינוך )Center for Education Policy Research - CEPR( באוניברסיטת הארוורד. 
היוזמה הראשונית לשותפות הגיעה מהממונה על המחקר במחלקה המחוזית לחינוך יסודי 
הספר  בתי  תגמול  של  ההשפעה  את  לבחון  ביקשה  אשר  קונוויי,  קארי  הביניים,  וחטיבות 
ומגוונים  רבים  מחקרים  השותפות  במסגרת  יושמו  היום  ועד  מאז  התלמידים.  הישגי  על 
בתחומים שונים אשר שיפרו לעין ערוך את אפשרויות ההערכה וקבלת ההחלטות במדינת 
כוללים  והם   2017 בשנת  הוגדרו  הנוכחיים  המחקר  מוקדי  אחרות.  ובמדינות  מסצ'וסטס 
מערכות  ביסוס  נמוכים,  הישגים  בעלי  תיכונים  לקידום  אפקטיביות  אסטרטגיות  פיתוח 
על  הניהולית  האוטונומיה  הגברת  והשפעת  חינוכיים  לצוותים  אזורית  מקצועית  תמיכה 

.)Schopp & Minnich, 2017( הישגי התלמידים בבתי ספר שונים

בקרב  גם  הביקוש  את  הגבירו  מעודכן  מידע  של  השוטף  והאיסוף  הנתונים  מאגר  ביסוס 
אלו מרחיבים  לצורכיהם.  וחוקרים מחוץ למדינה המעוניינים להשתמש במאגר  חוקרות 
על המצב המקומי. השפעה  נקודות המבט השונות  ואת  הידע  יותר את  עוד  במחקריהם 
הניסיון  ושיפור  המחקר  צוותי  של  התמקצעות  היא  השותפות  של  נוספת  משמעותית 
והמיומנות שלהם במחקר יישומי. המרכז למחקר מדיניות בחינוך באוניברסיטת הרווארד, 
חבר מרכזי בשותפות, מציע כיום שירותי מחקר לגורמי חינוך מגוונים מחוץ למדינה – תמיכה 
בהקמת מאגר נתונים מקומי, יישומים מחקריים לבחינה והערכה של התערבויות ספציפיות 
והכשרות ממוקדות לצוותים חינוכיים. במרכז פותחה מערכת מורכבת ומתוחכמת להערכת 
הוראה ולימוד במתמטיקה )Mathematic Quality of Instruction - MQR Rubric( והיא 
מוצעת ליישום בקרב צוותים חינוכיים ושחקנים אחרים בתחום הוראת המתמטיקה. נוסף 
על כך, מוצעות במרכז גם הכשרות ביישום והטמעת מערכת ההערכה והדרכות לצוותים 

חינוכיים בנושא שינוי ושיפור דרכי ההוראה בהתאם לניתוח הנתונים.
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The Tennessee Department of Education - TDOE  

למחקר  ייעודית  פנימית  מחלקה  ב-2016  הוקמה  טנסי  מדינת  של  החינוך  במחלקת 
ומידע  נתונים  איסוף  שמטרתה   )Tennessee Education Research Alliance - TERA)
מכוון מדיניות במערכת החינוך המקומית במדינה. האתגר המרכזי שעמד על פי המייסדים 
בבסיס מיזם הקמת המרכז הוא הצורך באיסוף שוטף ושיטתי של נתונים הנוגעים לקביעת 
מדיניות בתחומים ספציפיים העומדים על סדר היום של המדינה ובשילוב נקודות מבט 

.)Schopp & Minnich, 2017( מגוונות החורגות מעבר למערכת ולממסד המקומי

והמטרות הכלליות של הפרויקטים שיתקיימו במסגרת המיזם  נושאי העניין המחקריים 
נקבעים בכל שנה על ידי וועדה משותפת של אנשי אקדמיה מקומיים ומחלקת החינוך של 
המדינה, הנעזרות לשם כך בסקר שנתי בקרב כלל הצוותים החינוכיים שנועד לזיהוי ואיתור 
וקובעי  מחקר  אנשי  הכוללת  מייעצת  ועדה  השטח.  מן  העולים  וצרכים  שינויים  מגמות, 
מדיניות מפקחת על המחקרים. נושאים מרכזיים בסדר היום של הוועדה כוללים שיפור 
מיומנות ראשית קריאה ותמיכה מוסדית בקידום ופיתוח מקצועי של צוותי הוראה. דגם 
פעולה זה מאפשר לזהות במהירות יחסית צרכים כלליים ומערכתיים ולספק להם מענה 
ועריכת  מגמות  וזיהוי  מעקב  מאפשרת  זמן  לאורך  נערכים  שהמחקרים  העובדה  מיידי. 
מקלה  מהמחוז  חלק  היא  המחקר  שקבוצת  העובדה  לצורך.  בהתאם  והתאמות  שינויים 
נדרשים  שלהם  הייחודיים  העניין  בתחומי  המתמקדים  מחקרים  של  לפועל  הוצאה  על 
 Glazer & Egan, 2018; Love & Cobb, 2012; Springer, Swain, &( קובעי המדיניות

.)Rodriguez 2016

השותפות בין מכון גרדרנר )Center Gardner( למחקר על התפתחות צעירים     
 The Redwood City School District’s Full-Service באוניברסיטת סטנפורד לבין

Community Schools

רשת בתי ספר ציבוריים המשרתת תלמידים ומשפחות מהאוכלוסיות המוחלשות ביותר 
צעירים  של  ספציפית  באוכלוסייה  הממוקדת  מחקרית־יישומית  לברית  דוגמה  מספקת 

ונוער בסיכון.

בבסיס המיזם עומד מאגר נתונים המרכז בתוכו מידע רחב וארוך טווח הנוגע לתלמידים 
מ-17 בתי הספר של הרשת ולמשפחותיהם. צוות ממכון המחקר אוסף ומנתח בכל שנה 
נתונים על אודות תלמידים מבתי הספר השונים ויוצר דף מידע אישי על אודות כל בית 
בחייהם  שונים  אספקטים  ומשפחותיהם,  התלמידים  של  שונים  מאפיינים  הכולל  ספר, 

ומגמות שיפור והתקדמות בתחומים שונים.

דפי המידע מוצגים לצוותים החינוכיים ולהנהלות בתי הספר בצורה בהירה ונגישה ופותחים 
פתח לדיון, הן דיון ברמת הרשת והן דיון הנוגע באופן ספציפי לכל בית ספר. בשלב השני 
מתקיים בשיתוף עם צוותי בתי הספר והמחוז גם מחקר איכותני שכולל תצפיות וראיונות 

.)Biag & Castrechini, 2014)

ומטפלים  מטפלות  של  וכן  חינוכיים  וצוותים  ספר  בתי  הנהלות  של  הפעילה  המעורבות 
בתחומים השונים מאפשרת לצוותי המחקר לפרש את הממצאים והנתונים מתוך הקשרם, 
להציג שאלות מותאמות ולהשתמש במידע כדי לבחון ולהציג פתרונות לאתגרים העדכניים 
והמעורבות  התמיכה  חשיבות  על  שהצביעו  הממצאים  למשל,  כך  ביותר.  והבוערים 
הספר  בתי  של  ההנהלה  צוותי  את  עודדו  והתלמידים  התלמידות  בהצלחת  המשפחתית 
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והמסגרות לפתח פתרונות שיגבירו את מעורבות המשפחות. ימי הורים שלא היו מקובלים 
קודם לכן החלו להתקיים וכוננו שיתופי פעולה עם ארגונים רלוונטיים נוספים העוסקים 
הילד  להתפתחות  מרכזים  עם  רווחה,  מחלקות  עם  מקומיות,  ומשפחות  הורים  בהדרכת 

.)Coburn et al., 2013; Westrich & Strobel, 2013( ועוד

 Networked Improvement( 3 2  קהילות מרושתות להתפתחות מקצועית
)Communities

בשותפות מסוג זה מבקשים הגופים היוזמים לכנס שחקנים מסוגים שונים – מחוזות חינוך, 
מוסדות חינוך, בעלי מקצוע בהתמחויות הוראה מגוונות ועוד – על מנת ללמוד ולהעמיק 
את הידע בתחום העיסוק המשותף וליישם אותו בפועל בשיפור ההוראה והלמידה בשטח. 
סביב  איננה  השונים  הגורמים  של  ההתכנסות  שנסקרו,  הקודמים  הדגמים  משני  בשונה 
סוגיה הדורשת מענה מיידי או גיבוש משותף ושוטף של מדיניות, אלא סביב רצון משותף 
להתפתחות מתמשכת ומטרה לבחון וללמוד את ההקשר הרחב של סוגיות שונות מתוך 
תחומי העניין של המשתתפים. קהילות מרושתות הן מטבען רחבות היקף וכוללת מספר 
רב של מחוזות, אנשי מקצוע, קובעי מדיניות ובעלי עניין נוספים. הרשתות מבוזרות מאוד 
גם מבחינה גאוגרפית וניהולן דורש גם ריכוז יעיל והגדרה משותפת של מטרות המובנות 
לכלל המשתתפים ומקובלות עליהם. במקרים רבים מגיעה היוזמה להקמת הרשת ממקור 
חיצוני, למשל ארגוני חברה אזרחית או קרנות המעוניינות לקדם נושאים חינוכיים שונים 
לשיתוף  בהצעות  מדיניות  ולקובעי  עניין  לבעלי  במחזות,  לגורמים  יזום  באופן  הפונים 
 Boaz et al., 2018; Coburn et al., 2013; Penuel et al., 2020; Russell et al.( פעולה
Russell et al.,2017 ;2013(. להלן שתי דוגמאות למיזמים בולטים של קהילות מרושתות:

BTEN - The Building a Teaching Effectiveness Network   

 (Carnegie Foundation for the Advancement of Teachin( קארנג'י  קרן  של  מיזם 
בשיתוף פדרציית המורים של קליפורניה ומוסדות נוספים, המאחד צוותי מחקר, צוותים 
חינוכיים וצוותי התוויית מדיניות ונועד ללימוד, מחקר ופיתוח משותף של תהליכי הכשרת 
מורות ומורים חדשים בבתי הספר. המיזם פותח כמענה לצורך שזוהה על ידי הקרן במישוב 
אפקטיבי בין מורות ומורים חדשים לממונים, כחלק מבניית האמון והתמיכה המערכתית 

ביכולתם של המורים החדשים ללמוד ולהתפתח.

למורות  להעניק  להם  שתאפשר  מערכת  לבנות  הספר  בתי  למנהלי  לסייע  נועד  המיזם 
הראשונות  העבודה  בשנות  להם  זקוקים  שהם  והסיוע  התמיכה  את  החדשים  ולמורים 
לצורך  בעבר.  בהם  התנסו  שלא  לימוד  ולכיתות  מקצועות  להוראת  לתפקידים,  ובכניסה 
הספר  בבתי  מקצועי  ופיתוח  שיפור  ולצוותי  למנהלים  המאפשרת  מערכת  פותחה  כך 
מערכת  ועל  החדשים  המורים  שמקבלים  התמיכה  אודות  על  מידע  שוטף  באופן  לאסוף 
משוב  פרוטוקול  נוצר  הראשון  בשלב  להם.  הניתנים  המענים  את  ולשפר  שלהם  המשוב 
בסיסי הכולל ראיונות אישיים ותצפיות בכיתות, והוא נבחן במספר מצומצם של בתי ספר. 
בהכשרה  ולהשתתף  פנימיים  פיתוח  צוותי  להקים  נדרשו  למיזם  שהצטרפו  הספר  בתי 
להיכרות והטמעה של מערכת ההערכה שפותחה במסגרתו. זאת לצורך התאמתה לתנאים 
מישוב  של  אפקטיביות  והערכה  מדידה  שיאפשר  באופן  שלהם  הספר  בבית  הספציפיים 
של מורות ומורים חדשים. ליווי מתמשך לאחר ההכשרה הראשונית כלל קורס קיץ שנתי 
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להכשרות המשך, שיתוף ולמידה עם עמיתים מבתי ספר ומחוזות שונים, מרכז ייעוץ הכולל 
אנשי מקצוע וצוות מחקר באוניברסיטת הרווארד, מפגשים רבעוניים עם בתי ספר שותפים 
והיועצים  הקרן  הנהלת  חברי  הארצית.  הרשת  חברי  עם  חצי־שנתיים  ומפגשים  מהמחוז 
התפקידים  ובעלי  הספר  בתי  עם  להיכרות  וסיורים  שטח  ביקורי  השנה  לאורך  מקיימים 
ויוזמים שיחות לשם התעדכנות, ייעוץ ואיסוף מידע על אודות התקדמות הפעילות ברמה 
המקומית. מנהלי המחוזות מקיימים עם בתי הספר שיחות שבועיות למעקב, הדרכה וייעוץ. 
באמצעות  הוא  גם  נשמר  והמדינה  המחוז  ברמת  לגורמים  הספר  בתי  בין  השוטף  הקשר 

.)Hannan, Russell, Takahashi, & Park, 2015( שיחות שבועיות לעדכון והדרכה

רתימת  המקומית,  ברמה  הספר  לבתי  וההתאמה  הפרטנית  העבודה   – המרכיבים  שילוב 
החניכה  תהליכי  את  לשפר  אפשר   – טווח  ארוכי  וליווי  תמיכה  והענקת  המקצועי  הצוות 
ותפקידם  המחקר  תהליך  ראשית,  רמות.  בכמה  הספר  בבתי  החדשים  המורים  וליווי 
סיפקו  המקומית  ברמה  המידע  וניתוח  הנתונים  באיסוף  השטח  אנשי  של  המשמעותי 
לבתי הספר הזדמנות להתבוננות רפלקסיבית ועודדו שיפור ומיסוד של תהליכי העבודה, 
קביעת מועדים קבועים ותכופים למישוב והדרכת מורים חדשים והתאמת תוכני המשובים 
לצרכים שהעלו הצוותים החינוכיים בשטח. התדירות הגבוהה של מפגשי המישוב וישיבות 
החדשים,  המורים  שעוברים  התהליך  אחרי  לעקוב  אפשרה  בעקבותיהן  שנערכו  הצוות 
לבחון את האפקטיביות וההשפעה שלו ולהטמיע באופן מידי שינויים והתאמות הן ברמת 
בית הספר והן ברמה הפרטנית עבור קבוצות מורים או מורות ועבור מורים ומורות יחידים 
שנזקקו למענים מסוג שונה. ברמה הארגונית, אפשרה ההשתלבות בשותפות למסד את 
תהליך המישוב והחניכה למורים והפכה אותם לחלק בלתי נפרד מלוח הפעילות של בית 
גם  המחקר  צוות  את  שימש  והמחוזות  הספר  בתי  מכלל  שנאספו  הנתונים  מאגר  הספר. 
לכתיבת דוחות ומחקרים יישומיים, לזיהוי הגורמים לשחיקה בקרב מורות ומורים חדשים 
 Coburn, Penuel, & Geil, 2015;( וכן להתוויית אסטרטגיות למישוב וחניכה אפקטיבית

.)Russell, et al., 2017

 TELN - Tennessee Early Literacy Network   

דוגמה לרשת שממוקדת ברמה המקומית. המיזם החל במנהל החינוך המחוזי אשר ביקש 
לבחון באופן רחב את התפתחות הקשיים באוריינות, בקריאה ובכתיבה בקרב תלמידי כיתה 
ג'. השלב הראשון של המיזם, שלווה על ידי אנשי המקצוע של קרן קארנג'י, התמקד במיפוי 
בכיתות  תלמידים  לזהות  התבקשו  המחוזות  מנהלי  הקושי.  מקורות  ובאיתור  האתגרים 
תחילת  מאז  שעברו  ההתפתחות  תהליך  את  ולבחון  עמוקים  קשיים  עם  המתמודדים  ג' 
את  למפות  במטרה  רואיינו  התלמידים  של  החינוכיים  הצוותים  הספר.  בבית  הלימודים 
דרכם האוריינית של התלמידים – התהליך הכרונולוגי של התפתחותם הלימודית הפרטנית, 
התנהגותם לאורך השנים, התערבויות שנוסו ואירועים ותנאים שונים שהשפיעו על איכות 

חייהם )מצב כלכלי של המשפחה, מחלות, מוות וכדומה(. 

בשלב השני של הפרויקט ראיינו המורים וצוותי בתי הספר את התלמידים. הראיונות כללו 
של  לגישתם  בפרט,  והכתיבה  הקריאה  ובתחום  בכלל  הלמידה  לחוויות  הנוגעות  שאלות 
התלמידים לנושא, לתדירות שבה הם כותבים וקוראים ולזיכרונותיהם מלימודי הקריאה 
כבסיס  שימש  מהתלמידים  והן  מהמורים  הן  שנאסף  המידע  הקודמות.  בשנים  והכתיבה 
ליצירת "מפות דרכי האוריינות" של התלמידים, המתארות את הדרך שעברו בתחום עד 
מהתלמידים  אחד  כל  עבור  שהוכנו  הפרטניות  המפות  מתקשים.  כתלמידים  לזיהויים 
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פורסמו בבלוג ייעודי שהוקם לצורכי שיתוף הפעולה, וצוות המחקר השותף סייע בזיהוי 
הדפוסים המשותפים לתלמידים מבתי ספר וממחוזות שונים. לדוגמה, היעדר התקשורת 
זוהה  רווחה  עובדי  צוותים של  לבין  בינם  וכן  ומטפלים  לבין מטפלות  ומורים  מורות  בין 
מפגשים  כיום  כולל.  מערכתי  לשינוי  הוביל  והדבר  הטיפולי,  ברצף  הפוגע  מרכזי  כקושי 
והתלמידים  התלמידות  עם  העובדים  והטיפוליים  הלימודיים  הצוותים  כל  של  קבועים 
מתקיימים בבתי ספר רבים, ומידע על התלמידים, התרשמויות, חוות דעת ונושאים שבנוגע 
אליהם אחד מאנשי הצוות מעוניין להתייעץ משותפים עם כולם ומאפשרים להעניק לכל 
תלמיד תמיכה הוליסטית, עקבית ומותאמת אישית. הקושי של מורות ומורים רבים והיעדר 
הידע והמיומנות שלהם בהקניית קריאה וכתיבה עלה גם הוא מהנתונים וכך הפכה בעיה 
שנחשבה אישית או בית ספרית לבעיה ברמת המדינה, והכנתם והכשרתם של מורי הכיתות 

הנמוכות הוצבו במקום גבוה בסדרי העדיפויות של קובעי המדיניות. 

מיזם זה, שהחל ב-2016 עם שבעה מחוזות, משתף כיום 21 מחוזות במדינות טנסי ונחשב 
לאחד משיתופי הפעולה המוצלחים ביותר שנוצרו. לצד השיפור הקונקרטי בתחומים שזוהו 
כאתגרים, מאפשרת השותפות גם חשיפה מתמשכת לגישות, תאוריות ותוכניות חינוכיות 
שונות. הנהלת המחוזות והצוותים החינוכיים מוזמנים לבחון רעיונות בכיתותיהם, לשתף 
ולשפר  דומים  ולחלוק תובנות עם אנשי שטח אחרים המתמודדים עם קשיים  בתוצאות 
באופן מתמיד את יכולותיהם המקצועיות ואת האפקטיביות של לימודי הקריאה והכתיבה 

 .)Russell et al.,2017; Tinker, 2020( בכיתות

מחקריים־יישומיים  פעולה  שיתופי  של  דגמים  כמה  שראינו  כפי  ישנם  זה,  פרק  לסיכום 
הנבדלים ביניהם במטרות, בדרכי העבודה המשותפת ובתוצרים. שלושת הדגמים שנסקרו 
בניהם  ביותר לביסוס שותפויות. הבנת ההבדלים  מייצגים שלוש מהאפשרויות הנפוצות 
ובחינת ההזדמנויות והמגבלות הטמונות בכל אחד מהמודלים מאפשרת ליזמים פוטנציאלים 
לבחור באופן מושכל דגם ודרכי עבודה התואמים את מטרותיהם ואת המשאבים העומדים 
לרשותם. לצד זאת, חשוב לציין כי הדגמים וסוגי השותפויות אינם מקובעים אלא משתנים 
באופן שוטף. שותפות שהחלה כמחקר פיתוח מוגבל בהיקפו עשויה להפוך בהמשך לברית 
מחקר יישומי או להתפתח לקהילה מרושתת, כל זאת בהתאם לצרכים העולים, למשאבים 
המגויסים ולקשר שנוצר בין הגורמים המעורבים בשותפויות. בלוח שלמטה מוצגת השוואה 

בין סוגי השותפויות שנסקרו בפרק זה.

פעולה  שיתופי  מעכבים  או  המקדמים  בגורמים  לדון  נבקש  הדוח  של  האחרון  בחלק 
אפקטיביים מכל הסוגים – כאלו המצליחים לשלב באופן המיטבי ביותר בין מחקר לבין 
עבודת שטח בתחום החינוך ולרתום את האינטראקציה הייחודית שבניהם לקידום המטרות 

שנקבעו.
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סיכום: השוואה בין סוגי השותפויות שנסקרו

פעילויות עיקריותמטרות המיזםהיקף המיזםסוג השותפות
רמת שיתוף הפעולה 

והגדרות התפקידים
גורם מוביל, יוזם 

ומנהל
תוצרים משמעתיים

היקף מקומי או שותפות מחקר ופיתוח 
מקצועי; טווח זמן 

משתנה; מעורבות 
אינטנסיבית נדרשת 

במהלך תקופה קצרה 
ומוגבלת; לעיתים 

המיזם מניב שותפויות 
המשך לפרויקטים 

נוספים. 

פיתוח התערבות 
אפקטיבית ומותאמת 

בנושא ספציפי; פיתוח 
תאוריה כללית הנוגעת 

להוראה, ללמידה או 
לפרקטיקות ארגוניות 

אחרות.

מפגשים רוטיניים 
וקבועים להגדרת 

משימות ומטרות וכן 
לדיונים במהלך שלבי 

העבודה השונים; 
הכשרה, הדרכה וליווי 

שוטף של צוותי השטח 
לשם הקניית מיומנויות 
לאיסוף מידע והערכה 

וליישום ההתערבות. 

רמה גבוהה של שיתוף 
פעולה; דגש על שיתוף 

גורמים רבים ומגוונים 
ככל האפשר הלוקחים 

חלק בכל שלבי 
המיזם; הגדרת מטרות 
ואג’נדה; איסוף וניתוח 
הנתונים; פיתוח וייזום 

ההתערבות וההערכה. 

גורמים מגוונים – 
קרנות, ארגוני חברה 

אזרחית, מכוני 
מחקר אקדמיים 

או התארגנויות של 
צוותי שטח על בסיס 

מקצועי; ועדת היגוי 
האחראית לניהול 

השוטף ולקבלת 
החלטות מוקמת עם 
יצירת המיזם וכוללת 
נציגים מכל הגורמים 

השותפים.

תוכניות לימודים; 
התערבויות חינוכיות 

בנושאים שונים; 
המלצות פרטניות 
ומותאמות אישית 
ליישום מיטבי של 

ההתערבות בהתאם 
לנתונים שנאספו 
ולהפקת לקחים 

שוטפת במסגרת 
הספציפית – בית 

הספר, המחוז ועוד. 

מקומי; ארוך טווח; ברית מחקר יישומי 
לעיתים קרובות לא 

מוגבל בזמן.

הטמעת סטנדרטיים 
מדעיים בבחינה 

והערכה של מדיניות 
חינוכית; שילוב נתונים 

מדעיים ואקדמיים 
כחלק בלתי נפרד 
מעיצוב המדיניות 
החינוכית וקבלת 

החלטות במגוון 
תחומים; הרחבה 
של הידע והמידע 

על אודות מערכת 
החינוך המקומית 

ועידוד מחקר בנושאים 
הרלוונטיים לה.

מיסוד פרקטיקה קבועה 
ושוטפת של שיתוף 

גורמים מחקריים וצוותי 
שטח בקביעת אג'נדה 

וסדרי עדיפויות הנוגעים 
למדיניות החינוך; מיסוד 

פרקטיקה שוטפת 
של איסוף נתונים 

ומידע, ריכוזו והנגשתו 
באמצעות דוחות 

והמלצות המוגשים 
לקובעי המדיניות; יצירת 

מאגר נתונים מעודכן 
ושוטף בנושאים מקומיים 

שוטפים. 

רמה מוגבלת; תפקיד 
החוקרים לאסוף 

ולספק לקובעי 
מדיניות ולצוותי שטח 
נתונים ומידע שיסייעו 

בקביעת המדיניות 
ובהערכתה; מפגשים 
משותפים מתקיימים 
מספר פעמים בשנה 

לצורך קביעת אג’נדה 
מחקרית, הצגת המידע 

והנתונים שנאספו 
ודיונים בהערכת 

ההתערבויות והמדיניות 
שיושמה.

מוסדות קובעי מדיניות 
ברמה המקומית; 

מכוני מחקר אקדמיים.

דוחות מידע, סקירות 
התערבות והמלצות 
בתחומים משתנים 

הרלוונטיים לאג’נדה 
ולסדרי העדיפויות 
המקומיים בתחום 

החינוך; מאגר מידע 
ונתונים נגיש ורחב 

היקף בנושאים 
מגוונים הנוגעים 
למערכת החינוך 

המקומית.

קהילות מרושתות 
להתפתחות מקצועית 

היקף רחב, ארצי 
וארוך טווח סביב 

נושא, סוגיה או אתגר 
ספציפי; עשוי להקיף 

בתי ספר, ארגונים 
ומוסדות מחקריים 

ברמה הארצית.

בחינה והערכה של 
התערבויות שונות 

בהקשרים משתנים; 
הטמעת פרקטיקות 

הערכה ולמידה 
והפקה שוטפת של 
לקחים בקרב צוותי 

שטח, בתי ספר, 
מנהלים ומורים; איסוף 

שיטתי של מידע 
ונתונים ויצירת מאגר 

מידע פתוח ומתעדכן. 

שימוש במתודה שיטתית 
וקבועה לאיסוף מידע 
על אתגרים, פתרונות 

והתערבויות שנוסו; 
תיעוד שיטתי של 

המידע שנאסף ושיתופו 
לצורך למידה ההדדית 

ומתמשכת; הכשרות 
ופיתוח מקצועי של צוותי 

שטח בדרגות שונות 
ויצירת שפה משותפת בין 

הגורמים המעורבים. 

רמת גבוהה של 
שותפות לצד הגדרת 

תפקידים ברורה. 
אנשי השטח אוספים, 

מתעדים ומשתפים 
מידע ונתונים מעבודת 

השטח היום־יומית 
שלהם; החוקרים 
מספקים הדרכה 

והמלצות ומסייעים 
בארגון המידע לקראת 

הלמידה הארגונית, 
בהפקת לקחים 

ובשיפור.

קרנות, קובעי מדיניות 
ברמה הארצית, ארגוני 

מגזר שלישי; ועדת 
היגוי האחראית לניהול 

השוטף ולקבלת 
החלטות מוקמת עם 
יצירת המיזם וכוללת 
נציגים מכל הגורמים 

השותפים.

המלצות פרטניות 
הנוגעות ליישום 

התערבויות 
במסגרות השותפות 

למיזם, לשיפור 
ולהפקת לקחים; 

משאבים לשיתוף 
ולמידת עמיתים 

בקרב צוותים 
חינוכיים ממחוזות, 

אזורים ובתי ספר 
שונים.
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3  דיון: גורמים מקדמים וגורמים מעכבים במיזמים 
לשיתופי פעולה מחקריים־יישומיים בחינוך

במקביל להתרחבות ההולכת וגדלה של שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים הולך ומתרחב 
גם העניין המחקרי בדגם החדשני. צוותים חינוכיים, צוותי מחקר וצוותי התוויית מדיניות 
הגורמים  מהם  מאחרים,  יותר  למוצלחים  פעולה  שיתופי  הופך  מה  לבחון  מבקשים 
העשויים  הגורמים  הם  ומה  אותו  ומקדמים  ואפקטיבי  מוצלח  פעולה  לשיתוף  התורמים 
לעכב שותפות ולפגוע ביישומה. בפרק זה נצביע על הכיוונים המרכזיים שמעלה הספרות 

העדכנית בנושאים אלו:  

מהו שיתוף פעולה מחקרי־יישומי מוצלח, מה הם מאפייני ההצלחה וכיצד היא נמדדת?  

אתגרים מרכזיים ביישום שותפות מחקרית־יישומית מוצלחת.  

אותו  לקדם  בחינוך,  מחקרי־יישומי  פעולה  לשיתוף  מוצלח  מיזם  ליצור  ניתן  כיצד   

ולתמוך בו?

1 3  הגדרה ומדידה של שיתוף פעולה מחקרי־יישומי מוצלח בחינוך

או  שיתוף  של  המסורתיים  מההסדרים  נבדל  מחקרי־יישומי  פעולה  שיתוף  שראינו,  כפי 
פעילות משותפת של גורמי שטח עם גורמים מחקריים בדרישה להגדרה מחודשת של מערכת 
היחסים בין השותפים ליוזמה, לשיתוף מלא ולביטול ההיררכיה ביניהם. הסדר שיתוף פעולה 
אפקטיבי הוא כזה המאפשר לשותפים להתגבר על הפערים והשוני שביניהם מבלי לבטלם 
לחלוטין ולרתום את יכולותיהם ואת ניסיונם הייחודי כדי להאיר באור חדש ועדכני אתגרים 
חינוכיים ולהקנות מיומנויות ודרכי פעולה יוצאות דופן שיספקו מענה לצורכי השטח וישפרו 
את מערכת החינוך בכללותה )Penuel & Watkins, 2019(. מאפיינים ספציפיים הבאים לידי 

:)Henrick et al., 2019( ביטוי בשיתופי פעולה אפקטיביים במיוחד כוללים

יחסי אמון ושותפות בין כל המעורבים: מיזמי שיתופי פעולה אפקטיביים מבוססים על 

אמון ושיוון מלא בין כל המעורבים בהם ומעניקים מקום לקול ולהתנסות הייחודית של כל 
אחד מהשותפים, הן ברמה האישית־פרטנית והן ברמה המוסדית – בין הארגונים השותפים. 
בשונה מהתערבויות הנוצרות באופן חד־כיווני מלמעלה למטה )Top Down( או מתפתחות 
והתוצרים  ושוויוניים  דמוקרטיים  והפרקטיות  ההסדרים  כאן   ,)Bottom-Up( בשטח 

 .)Denner, Bean, Campe, Martinez, & Torres, 2019( מתפתחים מתוך שותפות

דגמי  מוצלחת  מחקרית־יישומית  בשותפות  ופעולה:  נתונים  על  המבוססת  התערבות 

ההתערבות ותוכניות ההתערבות המפותחים במסגרת המיזם מתבססים הן על ידע מחקרי 
ועל איסוף נתונים מקצועי והן על ידע מעשי ועל פעולות, מטרות ותפיסות של אנשי השטח. 
הצוותים החינוכיים וקובעי המדיניות השותפים משפיעים באופן הדוק על מטרות המחקר, 
על תכנון שיטת המחקר ועל פרשנות הנתונים ומבטיחים כי המחקר נובע מפעילות השטח 

 .)Cobb et al., 2013( באופן ישיר ובעל השלכות ישירות עליה

המחקר  מוצלחת  מחקרית־יישומית  בשותפות  יישומיות:  מטרות  בהשגת  וליווי  תמיכה 

חשיבה,  דרכי  בפניהם  וחושף  למיזם  מהשותפים  אחד  כל  של  המטרות  להשגת  מסייע 
כחלק  מופקים  רבים  במקרים  וחדשניות.  חדשות  והזדמנויות  ואפשרויות  מבט  נקודות 
מהמיזם המלצות ומענים ספציפיים המותאמים ברמות הפרטניות ביותר לצרכים ולקשיים 

.)Hannan et al., 2015( במחוזות, בערים ובבתי ספר השונים השותפים לו
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תוצרים הניתנים להכללה: שותפות יישומית־מחקרית אפקטיבית היא כזו המייצרת ידע, 

גורמים  ועבור  רחבים  במעגלים  גם  עניין  המעוררים  רלוונטיים  פעולה  ותוכניות  דגמים 
מקדמים  אפקטיביים  שותפות  מיזמי  ועוד,  זאת  הספציפי.  מהמיזם  חלק  בהכרח  שאינם 
בפועל שימוש פתוח ודמוקרטי בידע ובתוצרים ומנגישים אותם באמצעות דוחות קריאים 
ופשוטים במדיה החברתית ובתקשורת לשימושם של קהלים רחבים החורגים מהקהילה 
החינוכית המעורבת במיזם ומהקהילה המחקרית. כך המיזמים מאפשרים לקדם ולשפר 
.)Brownson, Eyler, Harris, Moore, & Tabak, 2018( מערכות חינוכיות באופנים חדשים

הכשרה והקניית ידע רלוונטי: במיזמים אפקטיביים לא רק דורשים או מצפים מהגורמים 

המעורבים לקחת חלק פעיל בשותפות, אלא גם מקנים להם ידע וכלים מעשיים המאפשרים 
להם לקבל על עצמם תהליכים, מבנים ארגוניים ותפקידים חדשים שאינם חלק מהפעילות 
שלה הם רגילים בחיי היום־יום. כאשר המיזם מוצלח ואפקטיבי באים הכלים שנרכשו – 
ובהם יכולת התבוננות רפלקסיבית, היכרות עם מחקר ובחינת נתונים, חשיבה ביקורתית 
ועוד – לידי ביטוי גם מעבר להקשר הספציפי שלו, ותורמים לקידום ולשיפור הכישורים 
בו  המעורבות  במערכות  והפעילות  המדיניות  קביעת  ותהליכי  התוכניות  המקצועיים, 

 .)Hannan et al., 2015)

2 3  אתגרים מרכזיים ביישום שותפות מחקרית־יישומית מוצלחת

כמו בכל פער בין תאוריה למעשה, גם בשיתופי פעולה מחקריים־יישומיים עלולים להיערם 
מחקריים־יישומיים  פעולה  שיתופי  על  המקשים  הרווחים  האתגרים  בביצוע.  מכשולים 
לפתח וליצור יחד תוצרים ומיזמים אפקטיביים ובני קיימה שישפרו ויקדמו את המערכת 

החינוכית נובעים ממספר בעיות מרכזיות:

קשיי תקשורת: קושי ביצירת תקשורת יעילה ומקדמת בין השותפים, דומיננטיות של אחד 

או יותר מהגורמים על פני השותפים האחרים וחוסר אמון ביניהם פוגעים ביכולתם לפעול 
צוותים  בין  משותפת  שפה  היעדר  משותפות.  ומטרות  חינוכיים  אינטרסים  לקידום  יחד 
מחקריים לצוותים בשטח יוצר קושי משמעותי במיוחד שכן הוא מגביל את היכולת לקשר 
בין הממצאים )"מה עובד בשטח"( לבין הניתוח, הסקת המסקנות ויכולת ההכללה )"מתי 
ההתערבות עובדת ובאילו תנאים"( )Joyce & Cartwright, 2020(. קושי בהגדרת הגבולות 
האוטונומיים של כל אחד מהצדדים לשותפות, לעומת זאת, יפגע ביכולתם של השותפים 
 Denner et al., 2019;) להביא לידי ביטוי את תרומתם ואת נקודות מבטם וניסיונם הייחודי

.)Penuel, Allen, Coburn, Farrell, 2015; Tseng et al., 2017

פערי ציפיות: ציפיות והגדרות לא מותאמות לתחומי אחריות ודרישות החורגות מהגדרות 

התפקידים הפורמליות ללא מתן הכשרה וכלים מתאימים וללא מסגרות ארגוניות והקצאת 
להשתתף  המעורבים  הגורמים  של  יכולתם  על  יקשו  ייעודיים  ותמריצים  משאבים  זמן, 
 Ovretveit et al., 2014; Penuel,( משמעותית  תרומה  לשותפות  ולתרום  פעיל  באופן 

.)Coburn, & Gallagher, 2013

קשיים בתיאום הפעילות: היעדר אמון בין צוותים ברמות היררכיות שונות ובעיות בממשק 

בין  בתיאום  פוגעים  מדיניות  ומתווי  הנהלה  אנשי  מחקר,  צוותי  חינוכיים,  צוותים  שבין 
הגורמים השונים השותפים במיזם, מגבירים את הקונפליקטים וההתנגדויות ומחלישים את 
פוליטיקה  וההטמעה של ההתערבות.  היישום  הנכונות לשותפות פעילה בתהליך הפיתוח, 
ולחצים מגורמים חיצוניים ופנימיים שונים, תחרות ויחסי כוח בין עמיתים בבתי ספר, מחוזות 
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וארגונים שונים פוגעים גם הם בלגיטימציה של המיזם ובתמיכה בו ומחלישים את יכולתו 
.)Daly, Finnigan, Jordan, Moolenaar, & Che, 2014( לפעול ולהשפיע באופן אפקטיבי

של מדיניות  והערכה  יישום, הטמעה  פיתוח  ובמסגרת הזמן:  קשיים בעמידה בדרישות 

חינוכית דורשים השקעה של משאבי זמן וכסף. צוותים חינוכיים, בעלי תפקידים ועקרונות 
מדיניות מתחלפים במהירות משנת לימודים אחת לשנייה והתלמידים, קהל היעד, גדלים 
ועורכת  אותם  בוחנת  ויישומים,  תוצרים  מספקת  שאיננה  שותפות  הם.  גם  ומשתנים 
התאמות תוך כדי תנועה תהפוך לבלתי רלוונטית ותאבד את משמעותה ואת יכולתה לפעול 

.)Mulvey et al., 2020( לאורך זמן

בין  ומובן  ברור  קישור  היעדר  והגורם המבצע:  בין הגורם המתכנן  היעדר קשר מספק 

פעילות השותפות, מטרותיה והיישומים הנובעים ממנה לבעיות וקשיים כפי שאנשי השטח 
חווים אותם יפגע ביכולת לגייס לשותפות צוותים חינוכיים הנכונים להשקיע זמן ומשאבים 

.)Boaz et al., 2018( בפיתוח ובקידום המיזם ובהטמעתו בעבודתם החינוכית היום־יומית

קשיים טכניים: מחסור במשאבים כספיים שיבטיחו יציבות והמשכיות ארוכת טווח, קשיים 

למאגרי  גישה  טכנולוגיים,  משאבים  והיעדר  בפועל  והאינטראקציות  המפגשים  ביישום 
מידע, מחשבים ניידים ועוד יכולים להציב חסם משמעותי המקשה מאוד על הצלחת מיזמי 

.)Ovretveit et al., 2014; Penuel et al., 2015( שיתוף פעולה מחקרי־יישומי

3 3  גורמים המקדמים שיתוף פעולה מחקרי־יישומי אפקטיבי ותורמים לו

בספרות המחקרית ובחומרי ההדרכה, ההגדרות והידע העומדים כיום לרשות המתעניינים 
בכינון מיזם לשיתוף פעולה מחקרי־יישומי בתחום החינוך מוצגים מספר רב של גורמים 
ומאפיינים התורמים ומקדמים הצלחה ואפקטיביות של שיתוף פעולה כזה. גורמים אלה 
מסייעים להתגבר על השוני ועל הפערים האפשריים בין השותפים ולקדם יחד פתרונות, 
התערבויות ונקודות מבט שלא היה אפשר לפתח בדרכים אחרות. להלן ייסקרו המרכזיים 

שבהם:

משאבים ניהוליים וכלכליים: כסף, זמן ועבודה הם תנאי בסיסי והכרחי לקיומו של כל מיזם 

של שותפות מחקרית־יישומית. הם מעניקים למיזם יציבות וביטחון ומאפשרים המשכיות 
 Coburn et al., 2013; Tseng( ארוכת טווח הנדרשת להשגת תוצאות הניתנות למדידה 
et al., 2017(. כל שיתופי הפעולה שתוארו בדוח נסמכו על מימון נדיב, הן מרשויות הן 
מארגונים פילנטרופיים, שגויס מראש והובטח לתקופה ארוכה. במקרים שבהם השותפות 
היא חלק מהממסד המדינתי, למשל ESE במסצ'וסטס או TODE בטנסי, לווה המיזם גם 
בשינוי מהותי בסדרי העדיפויות ובהקצאה של משאבים ייעודיים למחקר ולפיתוח משותף. 

לתרום  במטרה  גדולות  קרנות  ידי  על  נוצרים   )BTEN )למשל  הלאומית  ברמה  מיזמים 
למימון  מראש  מתחייבת  הקרן  אלו  במקרים  החינוך.  במערכת  ספציפי  תחום  לשיפור 
הנהלת  והלאומית,  האזורית  ברמה  מדיניות  )קובעי  שותפים  לגיוס  ופועלת  השותפות 
של  המכריע  הרוב  להצטרף.  המעוניינים  שלישי(  מגזר  וארגוני  ומורים  מורות  ספר,  בתי 
המיזמים לעומת זאת נוצר על ידי גורמי שטח, קובעי מדיניות וצוותים חינוכיים ברמות 
שונות המזהים את הצורך בשותפות ופועלים לגיוס מימון ממקורות ציבוריים וממענקים 
החינוך.  בתחום  מחקריים־יישומיים  פעולה  שיתופי  לקדם  המעוניינות  מקרנות  ייעודיים 
הפעולה,  בשיתוף  המעורבים  כלל  את  המייצגת  היגוי  ועדת  ידי  על  לרוב  מקצועי,  ניהול 
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מעניק ליוזמים נקודת מבט רחבה על כלל חלקי הפרויקט ומאפשר להם להעריך ולקבל 
ועדות ההיגוי  זמן.  נקודת  ולספק את המשאבים המתאימים בכל  את ההחלטות הנכונות 
נפגשות על בסיס קבוע, לעיתים שבועי, כדי לעקוב אחרי היבטים שונים בפרויקט, לפקח 

עליו ולקבל יחד את ההחלטות הנדרשות לקידומו. 

שיתוף גורמים רבים ומגוונים: צוותי מחקר, צוותי התוויית מדיניות וצוותים חינוכיים בכל 

הרמות חיוניים כדי למסד את השותפות ולהבטיח את קיומה ואת הרלוונטיות שלה לאורך 
זמן וללא תלות בשינויים התכופים בתפקידים פרסונליים. תרומה נוספת וחשובה לא פחות 
של שותפות מגוונת היא כמובן האפשרות להעמיק את שיתוף הפעולה ולכלול במיזם נקודות 
והן של הצוותים  וצוותי התוויית מדיניות  ומגוונות הן של צוותים מחקריים  מבט שונות 
החינוכיים והנהלות בתי הספר, שמעורבותם וקולם חיוניים לפיתוח ויישום של התערבויות 
ומיזמים חינוכיים אפקטיביים )Penuel et al., 2013(. לגיוון, ובעיקר למעורבותם של צוותי 
ובאיסוף  המחקר  בתכנון  גם  אלא  והיישום  הפיתוח  בתהליך  רק  לא  חשיבות  יש  השטח, 
Tennessee Early Literacy Network, אפשרה ההיכרות המוקדמת  הנתונים. בשותפות 
של הצוותים החינוכיים עם התלמידות והתלמידים איתור מהיר של התלמידים המתקשים 
בקריאה ובכתיבה והגבירה את נכונותם של התלמידים לשתף פעולה ולענות על שאלות 
בבתי  הפועלים  והנהלות  חינוכיים  צוותים  בעיקר  השטח,  צוותי  של  מעורבותם  הריאיון. 
הספר, חיונית גם לבניית הכלים לאיסוף וניתוח הנתונים, לניסוח שאלות מתאימות אשר 
יפורשו נכון על ידי המרואיינים והמשיבים לסקרים ולדיוק הפרשנות לממצאים שהתקבלו. 

אלו  הם  ביותר  האפקטיביים  הפעולה  שיתופי  הצדדים:  כלל  על  המקובלת  הסדרה 

השחקנים  של  ובחשיבותם  בתרומתם  השחקנים  של  והכרה  הדדי  אמון  על  המבוססים 
מותאמות.  ומטרות  ציפיות  ויצירת  ובמגבלות  ביכולות  הכרה  עם  יחד  למיזם,  האחרים 
הפעילות המשותפת כוללת לא רק מפגשים משותפים קבועים ושוטפים אלא גם הסדרים 
ויובא  יישמע  ומחייבים המבטיחים שקולם של כלל המעורבים  ושיטות פעולה מוגדרים 
וכלה  והפרויקט  השותפות  מטרות  מהגדרת  החל  הפרק,  על  העולה  עניין  בכל  בחשבון 
בדיווח, בהערכה ובביצוע שינויים והתאמות. דגש מיוחד מושם על שיתוף פעולה בהגדרת 
מטרות השותפות והקושי הספציפי, בקביעת סדרי העדיפויות המחקריים ובאופנים שבהם 
מוגדרת הבעיה. יש להבטיח כי קביעות אלה משקפות הן אתגרים וקשיים של אנשי השטח 
 Spillane,( לתחום  המחקריים  הצוותים  של  היחסית  והתרומה  החוזק  נקודות  את  והן 
Parise, & Sherer, 2011(. האופי הספציפי של ההסדרים ושגרות העבודה משתנה בהתאם 
קבועים  מפגשים  מיסוד  לכלול  ועשוי  נוספים  ולאילוצים  השותפות  למאפייני  למטרות, 
בין השותפים לפיתוח )Frumin, 2019( או שגרות עבודה קבועות לשיח בין כל הגורמים 
לניתוח  התבוננות,  לשיתוף  מקוונות  פלטפורמות   .)Love & Cobb, 2012( השותפים 
מקרים ולתיעוד במאגר הנתונים הן כלי טכנולוגי יעיל שמסייע ביצירה ועריכה משותפת 
של מסמכים ומאגרי נתונים שתועדו, מקורות רלוונטיים ועוד. במיזם הקריאה של טנסי
(Tennessee Early Literac Network - TELN(, למשל, אומץ הכלי הנפוץ גוגל־דוקס בתור 

בסיס לתקשורת השוטפת בין השותפים לרשת ובין צוותים חינוכיים לבין עצמם. 

תלמידים  אפילו  או  רלוונטיים  תחומים  כלליים,  נושאים  אודות  על  משותפים  מסמכים 
ואפשרו  השונים  השותפים  של  ולעריכה  לשימוש  פתוחים  במסמכים  תועדו  ספציפיים 
להם לשמור על תיאום וערוצי תקשורת פתוחים גם ללא מפגש פיזי. פלטפורמות ייעודיות 
בין  ולשיתוף פעולה שוטף  Carnegie Hub( משמשות לתקשורת  )למשל  יותר  מורכבות 
השותפים גם בקהילות מרושתות גדולות יותר, שבהן האפשרויות למפגשים פיזיים קבועים 
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המסייע  ונתונים  ידע  של  מתעדכן  למאגר  גדולה  חשיבות  יש  כאלה  בקהילות  נדירות. 
לצוותים בעבודתם באופן כמעט יום־יומי ומאפשר לימוד עמיתים ושיפור מתמיד. 

מערכת  על  הקפדה  נתונים:  ועיבוד  ניתוח  ארגון,  לאיסוף,  היתכנות  ובר  שיטתי  תהליך 

בתהליך  שמישותו  את  מבטיחה  המחקר  בתהליך  הנאסף  המידע  לארגון  ומהירה  יעילה 
הסקת המסקנות ואת פיתוח ההתערבות המתאימה ביותר ומעניקה לתוצרי המיזם תוקף, 
מהימנות ויכולת לעמוד למבחן ולביקורת חיצונית. נוסף על כך, ארגון מאגר מידע ונתונים 
במסגרת  שיתפתחו  המשך  ומיזמי  לפרויקטים  גם  מקדמת  פתיחה  נקודת  מעניק  מסודר 
השותפות או במסגרת שותפויות ומחקרים חיצוניים. לצד זאת, צוות המחקר מדגיש גם 
את חשיבות ההיתכנות של שיטת המחקר ואת היכולת להפעיל וליישם אותה ולאסוף את 
הנתונים תוך פרק זמן סביר וקצר יחסית הנדרש לגיבוש מדיניות וליישומה. במילים אחרות, 
על שיטת המחקר להיות שיטתית וקפדנית ככל האפשר במגבלות מסגרת הזמן, הגבולות 

.)Henrick et al., 2019; Penuel & Watkins, 2019( והיכולות של הצדדים המעורבים

כתחליף למחקר ארוך טווח ורחב היקף שבמקרים רבים איננו ישים או אפשרי משלבים 
מיזמים רבים מספר רב ככל האפשר של שיטות מחקר ומקורות מידע איכותניים וכמותיים 
הנהלה,  צוותי  ומורים,  מורות   – שונות  בדרגות  מקורות  של  רחב  ממגוון  המתקבלים 
ובמיזם הלאומי  רדווד  ומטפלים. במיזם של רשת בתי הספר  ומאמנים, הורים  מתרגלים 
BTEN, למשל, אפשרו הנתונים הרבים והמגוונים שנאספו ליצור עבור כל בית ספר דף 
בו  שאירעו  התפתחויות  השונים,  בתחומים  החינוכי  מצבו  את  המשקף  ייחודי  המלצות 
מספר  נתונים  איסוף  להמשך.  המלצות  ומספק  עבורו  שהוגדרו  למטרות  ביחס  ושינויים 
BTEN וב- פעמים בשנה והתבססות על מקורות מגוונים ושונים, כפי שקרה בשותפות 

MIST, מאפשרים לשותפים לעמוד על הפער בין מטרות וכוונות שהוגדרו לבין היישום 
בפועל ולספק תגובה מתאימה תוך פרק זמן קצר ביותר.

בבעיות  התמקדות  היא  הביצועים  שיפור  מדע  מתחום  נוספת  אפקטיבית  אסטרטגיה 
ובנושאים היישומיים ביותר הקשורים בעבודת השטח. בפרויקט לפיתוח הוראת המתמטיקה 
במסגרת השותפות IHub, למשל, בחרו היזמים למקד את הדיונים בין הצדדים באתגרים 
 Johnson et al.,( הפרקטיים של ניסוח השאלות והאתגרים המתמטיים שייכללו בתוכנית

.)2016

ליווי שוטף, תמיכה הערכה ובקרה של הארגונים השותפים: כדי להבטיח שיתוף פעולה 

הגורמים  של  המקצועית  ההתפתחות  לקידום  חשיבות  ישנה  טווח  וארוך  משמעותי 
המעורבים ולגיבוש השפה המשותפת אשר מאפשרת את שיתוף הפעולה. שיתופי פעולה 
מוצלחים מתאפיינים בחתירה מתמדת לשיפור והתקדמות, בהערכה ובחינה שוטפת של 
תוכניות  בפיתוח  תנועה,  כדי  תוך  הנדרשים  והשינויים  ההתאמות  בעריכת  ההתערבות, 
ליישום ההתערבות  ומיומנויות  כלים  והקניית  השטח  אנשי  ולהרחבה, בהכשרת  להמשך 
 BNEN ביוזמת  וייעוץ.  תמיכה  פיקוח,  של  שוטפות  פעולה  שיטות  ובמיסוד  ולהערכתה 
למשל, התקיימו   ,)Austin Independent School Districs( אוסטין  של  במחוז העצמאי 
ויישומי  מחקרי  ידע  השטח  לאנשי  המקנים  ומפגשים  סמינרים  קורסים,  השנה  לאורך 
וביישום  בפיתוח  והן  היוזמה  ליישום  בנוגע  הן  המקצועיות  יכולותיהם  את  ומשפרים 
אסטרטגיות ארגוניות ומערכתיות שונות להערכה, איסוף וניתוח נתונים לקראת התפתחות 
בין אנשי  ומקוונים  פיזיים  ומפגשים  ביקורי שטח  ושיפור מתמיד.  והתקדמות מקצועית 
צפייה  ואפשרו  שוטף  באופן  הם  גם  התקיימו  השטח  ואנשי  המדיניות  לקובעי  המחקר 
ואתגרים  לצרכים  מקומיים  מענים  של  משותף  ופיתוח  הצוותים  של  קרובה  והדרכה 
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 Coburn et al., 2015; Henrick et al., 2019; Penuel & Watkins,( ספציפיים שעולים
.)2019; Tinker, 2020

באתגרים,  להתמקדות  במקביל  רחבים:  לקהלים  והנגשתם  השותפות  תוצרי  הפצת 

קשיים ומצבים קונקרטיים העולים מצוותי השטח המעורבים בשותפות נעשים במיזמים 
רבים מאמצים להכליל את הממצאים באופנים שיאפשרו יישום ושימוש גם מעבר לגבולות 
ובבלוגים  המיזם. דוחות והמלצות שגובשו בעניינים שונים מתפרסמים באתרי אינטרנט 
המידע,  מאגרי  ואקדמיים.  מקצועיים  בכנסים  ודיונים  הצגות  מאמרים,  לצד  ייעודיים 
ולגופים  מחקריים  לצוותים  המאפשר  באופן  הם  גם  מונגשים  המחקר  ושיטות  הנתונים 
המעוניינים את עיבוד הנתונים שנאספו ואת השימוש בהם. כך אפשר להרחיב את המחקר 
ולעודד חוקרות, חוקרים ויזמים לעסוק בתחומים הנוגעים לנושאי העיסוק של השותפות. 

חלק ממחקרי ההמשך מתייחסים למהות ההתערבות והנתונים שנאספו. בוסטון ווילהלם 
לשיפור   MIST לשותפות  הראשונה  השנה  בתחילת  שנאספו  בנתונים  השתמשו  למשל 
הוראת המתמטיקה בחטיבות על מנת לבחון את ההשפעה של ממדים ארגוניים שונים )רמת 
הדרישות, אופי ההזדמנויות הניתנות לתלמידים לדון ולעסוק במתמטיקה, רמת הדרישות 
ועל  התלמידים  הישגי  על  ועוד(  חינוכיים  צוותים  של  המקצועית  בהתפתחות  והתמיכה 
יכולתם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם )Boston & Wilhelm, 2017(. מחקרים אחרים 
ממשיכים ומשתמשים במידע שנאסף על מנת לבחון, לפתח ולהרחיב את הידע בכל הנודע 
 Cobb et al., 2013; Penuel et al.,( למיזמי שיתופי פעולה מחקריים־יישומיים בכללם 
Russell, et al., 2013 ;2007(. העובדה שמרבית המיזמים אינם מתיימרים לפתח תאוריה 
כוללנית מאפשרת לגורמים שונים, מחקריים ואחרים, להמשיך ולפתח אספקטים שונים 

ומגוונים של התוצרים והתוצאות שהתקבלו.

של  ההצלחה  סיכויי  את  המשפר  מפתח  גורם  ולשינוי:  ללמידה  ונכונות  גמישות  עידוד 

מיזמים לשיתוף פעולה הוא נכונותם ויכולתם של הגורמים המעורבים ללמוד ולקחת על 
עצמם תפקידים, פעילויות ותחומי אחריות חדשים החורגים מתפקידים המסורתי כצוותי 
פעולה  לשיתוף  במיזם  המעורבים  חינוכיים  צוותים  מדיניות.  קובעי  או  חוקרים  חינוך, 
נדרשים לעיתים קרובות לתפקד גם כחוקרים וכמפתחים, מעצבי מדיניות וחוקרים נחשפים 
לעבודת שטח ומתנסים בה כחלק מתהליך איסוף הנתונים או הליווי ועוד. במיזמים הזוכים 
להצלחה מושקעים משאבים רבים בהשתלמויות וקורסי הכשרה בתחומי המחקר, בעיבוד 

מידע ונתונים ובהגברת ההיכרות של החוקרים עם עבודת השטח.

ומיומנויות  שפה  בכלים,  ובציודם  המעורבים  השחקנים  בהכשרת  משאבים  השקעת 
המחקר  מתכנון  החל  השותפות,  מרכיבי  בכל  מלאה  מעורבות  להם  מאפשרת  מתאימים 
וכלה באיסוף המידע, יישום ההתערבות, ניתוח והבנת הנתונים והצגתם לגורמים השונים 
(Johnson et al., 2016(. הכשרות כלליות בנושאים אלו מוצעות גם לקהל הרחב של אנשי 
להגביר  במטרה  מהקרנות  חלק  ידי  ועל  אוניברסיטאיים  מחקר  מכוני  במסגרת  החינוך 
את העניין של אנשי החינוך באפשרויות שיתופי הפעולה. לצד ההכשרה כוללים מיזמים 
התומכים בלמידה הדדית ומתמדת גם מערכת תגמולים ותמריצים המעודדת את השותפים 
לצוותים  השתלמות  נקודות  או  שכר  תוספת   – המקובלות  התפקידים  ממסגרות  לצאת 
נכונים  או  מקצועית  להתפתחות  והכשרות  בקורסים  חלק  לוקחים  במיזם,  המשתתפים 
המשתתפים  לחוקרים  ומענקים  תמריצים  חדשות,  והתערבויות  תוכניות  ולבחון  ליישם 

.)Henrick, Munoz, & Cobb, 2016( במיזם ומלווים אותו ועוד
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לסיכום, הדוח נועד להציג את התופעה ההולכת ומתרחבת של שיתופי פעולה מחקריים־
יישומיים במערכת החינוך ואת תרומתה האפשרית לשיפור מערכת החינוך על כל רמותיה. 
בסקירה מוצגים שלושה דגמים בולטים לשיתופי פעולה – שותפות פיתוח, ברית מחקר 
יישומי וקהילות מרושתות להתפתחות מקצועית – והאופנים שבהם הם מקדמים מטרות 
ומספקים מענה אפקטיבי למגוון רחב של אתגרים ומצבים חינוכיים, מקצועיים וארגוניים. 

מהדוח עולה כי את הרוב המכריע של שיתופי הפעולה המחקריים־יישומיים יוזמים צוותים 
של התוויית מדיניות או צוותים מחקריים המכירים ביתרונות של שילוב מרכיבים מדעיים 
ורואים  החינוך  בתחום  המדיניות  וקידום  עיצוב  מתהליכי  נפרד  בלתי  כחלק  ומחקריים 
המחקר  שבין  המובנים  הפערים  על  לגשר  המאפשר  יעיל  אמצעי  לשותפות  במיזמים 

האקדמי לעבודת החינוך היום־יומית שמבצעים צוותי השטח.

אתגר הגישור על הפער שבין המחקר לעבודת השטח בא לידי ביטוי בכל ההיבטים הקשורים 
בשותפות, החל מהיבטים טכניים וכלה בהיבטים מוסדיים, תרבותיים וארגוניים, והוא החסם 
המשמעותי והמרכזי ביותר להצלחת המיזמים ולהשפעתם. המיזמים האפקטיביים ביותר 
וליצור שיח חדשני המפיק את המרב מנקודות  הם אלו המצליחים להתגבר על הפערים 
יישומיות  התערבות  ואסטרטגיות  כלים  מידע,  השונים  לגורמים  ומספק  השונות  המבט 

רלוונטיות, דינמיות ובנות קיימה הן בטווח הקצר והן לאורך זמן.



27

חוות דעת מקצועיות

עם סיום כתיבת טיוטת הדוח פונה היוזמה לחוקרים ולחוקרות וכן למומחים ולמומחיות 
בתחום כדי לקבל חוות דעת על הדוח – על הסוגיות שהוא מציף, על הסתייגויות שיכולות 
והקוראות  הקוראים  שמות  הישראלי.  למקרה  שלו  הרלוונטיות  ועל  מקריאתו  לעלות 
מופיעים בפתח הדוח. בחלק זה יופיעו ההערות וההארות הרוחביות על הדוח ועל המגמות 

שהוא מעלה.

שותפויות מחקר כפועל יוצא של צורך: הדוח מטיב לפרט את סוגי השותפויות על ההבדלים 
הקלים ביניהן. יש לזכור כי מבנה השותפות סביב נושאי מחקר עשוי להשתנות בהתאם 

לצורך. לפיכך חשוב לבחון את מערך הצרכים שהוביל ליצירת שותפות המחקר. 

שימת דגש על היתרונות בשותפות מנקודת המבט של כל השותפים והשותפות בה: הדוח 
לרעיונות  לתרום  ויכול  מלהיב  הוא  ולכן  מדיניות,  קובעי  של  מבט  מנקודת  בעיקר  כתוב 
חדשים, התנהלות אחרת ויוזמות לשיתופי פעולה. הקושי המרכזי הוא שכמו שהחוקרים 
רוצים להמשיך ולקדם את מחקרם גם בתוך ועם השותפות, כך קובעי מדיניות שואפים אף 
הם להמשיך לפתח וליישם את מדיניותם שלהם. ואכן, מודגש במסמך שוב ושוב הצורך 
באמון ושוויון בין השותפים. אולי קצת פחות מודגשים האינטרסים השונים – והלגיטימיים 

– של כל אחד מהשותפים והקושי לגשר על הפערים בין האינטרסים האלו. 

פעולה, אלא  לקיים שיתוף  איך  רק  לא  הוא  יותר,  להדגישו  כדאי  הרעיון המרכזי, שאולי 
מהו היתרון החדש, האחר והחסר שכל אחד מהשותפים יוכל להרוויח ושלא ייתכן מבלי 

השותפות. כמו כן יש להדגיש את השאלה מה כל אחד יצטרך להשקיע בשותפות.

נקודת  תרומת  הוא  בו  היתרונות בשותפויות מחקר מהסוג המתואר  כי אחד  הדוח מציין 
המבט הייחודית של האוכלוסייה הנחקרת. יש לשים לב לכך כי תרומה כזו משתנה בהתאם 
להנחות האפיסטמולוגיות )מהו הידע ואיפה הוא נמצא( של צוותי המחקר. לפיכך נקודת 
המבט של הנחקר או הנחקרת היא בעלת משמעות בגישות מחקר פרשניות, אך סביר כי 

תהיה בעלת משקל קטן יותר בגישות פוזיטיביסטיות. 

יתרון נוסף לשותפות המוצג בדוח הוא היכולת להשפיע על המציאות בשטח. בהקשר לכך 
יש להביא בחשבון כי עבור הרבה חוקרים וחוקרות זוהי אינה מטרה. המחקר שואף להגדיל 
זו, אבל  את הידע על המציאות, בהנחה שהבנה טובה יותר תעזור להתמודד עם מציאות 
ויישום,  אינו מיועד להשפיע על המציאות או לשנותה. הוא כן אמור להזין צוותי מעשה 
וכאן יכולה להיות שותפות משמעותית עם צוותי השדה, ככל שמדובר על יישום התואם 

למודלים תאורטיים.  

עוד מצוין בדוח כי שותפות מהסוג המתואר בו היא כר פורה למחקרי המשך, פיתוח דגמים 
ויישומם. גם כאן יש לזכור את נקודת המבט של צוותי המחקר, אשר לרוב אינה יישומית. 
ויישומם אינם, ברוב  מחקרי המשך הם כמובן מטרה מחקרית חשובה, אך פיתוח דגמים 
המקרים, מתפקידי צוותי המחקר. זוהי הסיבה לכך שהשותפות נחוצה – כדי לצמצם את 

הפער בין המודל המושגי המופשט לבין המציאות המורכבת שבה פועלים צוותי החינוך. 

לבסוף, באופן כללי, חוקרות וחוקרים שואפים לקדם מחקר ולפרסמו. השקעה ביישומים, 
בתוכניות, בפרויקטים ובהערכתם, עלולה להסית את תוכניות המחקר ואף לפגוע בהן. אלא 
אם כן, כפי שאכן מוצג במסמך )אם כי באופן צנוע(, השותפות מגיעה עם תמריץ משמעותי 

לצוותי המחקר – אם לא בזמן, אז בכסף. 
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