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תקציר
תהליכי מחקר ופיתוח במערכות חינוך מתרחשים במטרה להטמיע חדשנות במערכת באמצעות
פיתוח ידע מדעי ,פדגוגי ,אקדמי או טכנולוגי חדש או פיתוח יישום חדש ומשופר של ידע קיים ,וכן כדי
להשפיע על מקבלי החלטות ועל המדיניות בתחום החינוך באמצעות הפצת ידע זה .כמו כן ,תהליכי
מחקר ופיתוח מתבצעים במטרה להרחיב את הידע המחקרי הקיים בנושא זה .תהליכי מחקר ופיתוח
מתרחשים במערכות ובגופי חינוך רבים במגזר הציבורי ,הפרטי והשלישי ,תהליכים אלה מתרחשים
בדרג המנהיגותי במשרדי חינוך ברחבי העולם ובשטח באמצעות אנשי חינוך בשטח ,וקהילות לומדות
מרושתות.
תהליך המחקר והפיתוח להטמעת פרקטיקות וכלים חדשניים הוא תהליך מורכב ,הכולל מספר
סבבי משוב של מדידה והערכה בין היחידה או הארגון המפתח את התוצר החינוכי החדש ובין לקוחות
הקצה ,אשר יטמיעו אותו בשדה .התהליך כולל פיתוח של תוצרים חדשים ,שיפור של תוצרים קיימים,
מציאת שווקים חדשים להפצה ,חשיבה על שיטות יצור וחלוקה חדשות; מקורות יצור חדשים למוצרים
קיימים; או הצגה של צורות חדשות של ארגון כלכלי במערכת החינוך.
סקירה זו מתמקדת בדגמים נבחרים של ארגונים ויחידות העוסקים במחקר ופיתוח בתחום החינוך
בישראל ובעולם .הסקירה מתמקדת בגופים הפועלים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי והשלישי ,וכן
ביחידות מחקר ופיתוח המייצגות שיתופי פעולה בין המגזרים השונים .הסקירה בוחנת את שלבי תהליך
המחקר והפיתוח ,הרמה הארגונית ,המטרות והפונקציות השונות של יחידות המחקר והפיתוח
המטמיעות חדשנות במערכת ומשפרות את השימוש בתוצרים חינוכיים חדשניים.
מילות מפתח :מחקר ופיתוח בחינוך ,חדשנות ,יזמות ,קהילות לומדות מרושתות ,מו"פ חינוכי,
סקלבליות ,ניסוי חינוכי; מתודולוגיות לחדשנות בחינוך; שיפור חינוכי ,מדע שיפור הביצועים ,קהילות
לומדות;

R&D, Research and Development in Education, Innovation, Learning

Communities, scalability,
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Abstract
Research and Development (R&D) processes in education systems aim at
implementing innovation in the system by developing new scientific, pedagogic,
academic or technological knowledge or by developing new and improved applications
of existing knowledge. Additionally, R&D processes focus on impacting stakeholders
and policies in education by disseminating this knowledge, and by contributing to the
current scholarship on the subject. R&D processes occur in different systems and
educational organizations in the public, private and the third sectors; these processes
affect the leadership in ministries of education around the globe and in the field through
educators and virtual learning communities.
The process of research and development to implement innovative tools and
practices is a complex one, based upon several circles of measurement, assessment
and feedback, involving the developers of the new educational product and the endclients, who will implement it in the field. In addition to developing new products and
improving current ones, finding new markers for distribution; creating new production
and distribution systems; finding new production sources for existing products; and
presenting new forms of financial organization; are all embedded in the R&D process.
This literature review focuses on a selection of models in different organizations
and units dedicated to R&D in education in Israel and around the world. The review
targets organizations in the public as well as the private and third sectors, and R&D
units that represent collaboration between different sectors. In this framework, the
review examines the processes of research and development, and focuses on the
goals and the different functions of R&D units that implement innovation in the system
and improve the use of innovative educational products.
Keywords: R&D, Research and Development in Education, Innovation, Learning
Communities, scalability.
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מבוא
תהליכי מחקר ופיתוח (מו"פ) נשענים על עבודה מערכתית ויצירתית כדי להגדיל את מאגר
הידע ,כולל ידע על האנושות ,התרבות והחברה ,וכדי ליצור יישומים חדשים של ידע קיים ( Frascati
 .)Manual, 2015תהליכי מחקר ופיתוח במערכות חינוך מתרחשים במטרה להטמיע חדשנות

1

במערכת באמצעות פיתוח ידע מדעי ,פדגוגי ,אקדמי או טכנולוגי חדש או פיתוח יישום חדש ומשופר
של ידע קיים ,וכן כדי להשפיע על מקבלי החלטות ועל המדיניות בתחום החינוך באמצעות הפצת ידע
זה .כמו כן ,תהליכי מחקר ופיתוח מתבצעים במטרה להפיץ ידע וכחלק ממאמצים לשפר את המחקר
הקיים ( Grimm, Fox, Baines & Albertson, 2013; Freeman & Soete, 1997; Lundvall,
.)1992; Vincent-Lancrin, Jacotin, Urgel, Kar & González-Sancho, 2017
תהליכי מחקר ופיתוח מתרחשים במערכות ובגופי חינוך רבים במגזר הציבורי ,הפרטי
והשלישי ,תהליכים אלה מתרחשים בדרג המנהיגותי במשרדי חינוך ברחבי העולם ובשטח באמצעות
אנשי חינוך בשטח ,וקהילות לומדות מרושתות .קיימות מספר גישות לביצוע תהליכי מחקר ופיתוח:
הגישה המסורתית ,השגורה פחות כיום ,דוגלת בשיתופיות וגורסת שיש לשתף פרקטיקות מיטביות
קיימות .הגישה המודרנית לאורה פועל ארגון ה Innovation Unit-באנגליה ,באוסטרליה ובניו זילנד

2

קוראת למעבר מפרקטיקות קיימות לפרקטיקות הרצויות באמצעות העצמה אישית ,מסוגלות
ושיתופיות ,וגישה רדיקלית הדוגלת במחקר ובפיתוח של פרקטיקות חדשניות ופורצות דרך באמצעות
שינוי מהפכני מערכתי ואישי (שפרלינג.)Mulgan & Leadbeater, 2013 ;2016 ,
תהליך המחקר והפיתוח להטמעת פרקטיקות וכלים חדשניים הוא תהליך מורכב ,הכולל מספר
סבבי משוב של מדידה והערכה בין היחידה או הארגון המפתח את התוצר החינוכי החדש ובין לקוחות
הקצה ,אשר יטמיעו אותו בשדה .מעבר לפיתוח של תוצרים חדשים ושיפור של תוצרים קיימים גם
מציאת שווקים חדשים להפצה ,שיטות יצור וחלוקה חדשות; מקורות יצור חדשים למוצרים קיימים; או
הצגה של צורות חדשות של ארגון כלכלי ( .)Swann, 2009התהליך נשען על שלושה שלבים שונים
()Denning & Dunham, 2010

:

 .1שלב ההמצאה ( :)inventionצוות הפיתוח דן ברעיונות לפתרון בעיה באמצעות ניסוח
וחשיבה על מוצר ,שירות או פרקטיקה חדשה ,שיצרו ערך חדש במערכת .שלב זה כולל
ביצוע של הערכה וחשיבה על דרכי שיפור מוצר קיים וטיובו או חשיבה ליצירת מוצר
חדש ,שייתן מענה טוב יותר לצרכים קיימים או לבעיה המצריכה פתרון .בשלב זה
מנוסחים הקווים לפיתוח המוצר החדש ומטרותיו ומיוצר דגם אב-טיפוס.

1

חדשנות הינו מושג ערטילאי ,המתייחס למספר תהליכים ומשתנים בו בעת ,ומשפיעים בתורם על

משתנים כלכליים ,חברתיים ,תרבותיים וסביבתיים .המושג קשור הן לתוצר הסופי החדשני והן לתהליך
היצור עצמו .כל חדשנות נעוצה במבנים סוציו אקונומיים מורכבים ,אולם דוגלת למעשה באותה מטרה:
יצירת ערך חדש.
2

ראהhttps://www.innovationunit.org :
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 .2שלב האימוץ ) (adoptionשל אב הטיפוס ,תוצר חדשני המוצג למקבלי ההחלטות
ולקהילה כדי שיעריכו את השימוש בו ,וכן תהליכי בקרה של שביעות הרצון מן השימוש
הראשוני בתוצר .בשלב זה גם נוצרת מחויבות בקרב הקהילה המטמיעה את השימוש
בתוצר כחלק ממערכת הפרקטיקות ,הסטנדרטים ,היוזמות והתהליכים הקיימים.
 .3שלב יצירת הסביבה לפרקטיקות נוספות ,נשען על תיאום פעולות ,תכנון והוצאה
לפועל כדי לאמץ את התוצר ולקבוע את ערכו .שלב זה דורש פעולה פרואקטיבית מצד
ההנהגה של הארגון כדי להפיק תוצאות הנחוצות לפרקטיקות אחרות ,להתגבר על
קשיים ,לבנות אימון ולשמור על מחויבות ההנהגה לתוצר החדשני.
ברמת הארגון המבצע תהליכי מחקר ופיתוח ,יש חשיבות למספר מאפיינים אשר תורמים
להטמעת חדשנות במערכת החינוך:
 הנהגה ארגונית חזקה :מנהיגות ארגונית המסוגלת לכוון אנשים ולהניע אותם או את
הרעיונות שלהם כדי להוביל שינוי ולהטמיע אותו היא חיונית על מנת לבצע תהליכי
מחקר ופיתוח באופן מיטבי ( .)Nageswara, 2006זאת ועוד ,גישת הנהגה קבוצתית
מאפשרת אימוץ גישה הוליסטית יותר בנוגע להשפעות השינוי ,מצמצמת התנגדות
פנימית בקרב צוות ההנהלה ובין גורמים שונים ברמות שנות בתוך הארגון .גישה זו
היא מבוססת-קונצנזוס ומסייעת להימנע מהעברת מסרים שונים על ידי דרגות שונות
בהנהלה.
 מבנה ארגוני התומך בהטמעת חדשנות במערכת :מבנה מרושת ושטוח מאפשר
תקשורת בין גורמים שונים ברמות שונות בתוך הארגון ומחוץ לו ,וכן מעודד פעולות
קבוצתיות חוצות-תחומים .מבנה זה נוטה להיות פחות היררכי ויותר פתוח ואופקי
(.)Burns, 1996; Katzenbach & Smith, 1993
 אסטרטגיה אפקטיבית וביצועים :תוכנית אסטרטגית אפקטיבית עשויה להנחות
ארגונים במהלך תהליכי מחקר ופיתוח ולהגדיר באופן ברור את מטרות הארגון והחזון
הרצוי .אסטרטגיה אפקטיבית להטמעת תהליכי שינוי וחדשנות אמורה להיות מונגשת
ושקופה לכל עובדי הארגון ,כדי שיוכלו להתאים את פעולות פתרון הבעיות והעלאת
הרעיונות החדשניים למטרות הארגוניות .שקיפות זו מובילה להתאמה מיטבית בין
המטרות והמאמצים המערכתיים בארגון לתהליכי המחקר והפיתוח .בכל הקשור
לביצועים ,יש להדגיש כי תהליך הפיתוח כולל זיהוי של חמישה מאפייני מאקרו
בפיתוח המוצר:


זמן הפיתוח;



עלות הפיתוח;



איכות המוצר;



התאמה לתנאי השדה;



וסביבת ההטמעה (.)Nageswara, 2006
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זיהוי מאפיינים אלו בתהליך המחקר והפיתוח מאפשר להעריך באופן מבוקר את
מאמצי הארגון להשיג את מטרותיו.
 העצמה וצוות :יש חשיבות בעירוב כל עובדי הארגון בתהליך שיוביל להטמעת
חדשנות מעבר לרמת ההנהגה הארגונית ,זאת במטרה להפיץ את החדשנות
המערכתית ולהטמיע אותה לאורך כל שדרת הארגון באמצעות תהליכי למידה
ותקשורת רב-ערוצית ,התורמים אף להעצמת עובדים (שם).
בנוסף ,כדי לכמת את היעילות והאפקטיביות של תהליך הפיתוח חשוב לקבוע אומדנים
להערכה של התהליך עצמו ,ולבחון האם קיימת התאמה מיטבית בין מטרות הארגון בתהליך
המחקר והפיתוח ובין הפעולות הננקטות כדי להשיג מטרות אלו (ראה תרשים .)1
השאלות המנחות ארגונים העוסקים במחקר ובפיתוח נוגעות לבעיה אותה מנסים
לפתור ,וקשורות להכרה בכך שהמערכת מאופיינת בגיוון בביצועים .אם כך ,נשאלת השאלה
איזה פתרון חינוכי עשוי להיות אפקטיבי ,עבור מי ובאילו תנאים? ראייה כלל-מערכתית תבחן
את התנאים המקומיים המעצבים תהליכי עבודה כדי לשאוף לתוצאות מקסימליות בתהליך
המחקר והפיתוח .זאת ועוד ,ההכרה בחשיבות הבקרה וההערכה מובילה ארגונים העוסקים
בתהליכי מחקר ופיתוח לעסוק בשאלות הבאות :כיצד לאמוד האם שינוי הוא שיפור לעומת
מצב קיים? מהן ההשלכות הבלתי-צפויות שעשויות להשפיע על המערכת? האם כישלון התוצר
החינוכי החדש הוא הבעיה או הכישלון ללמוד מתהליך זה כדי להשתפר בעתיד? (רן.)2016 ,

הנהגה
ארגונית

אסטרטגיה
אפקטיבית
וביצועים

תהליכי
מחקר
ופיתוח

מבנה ארגוני
תומך

העצמה וצוות

תרשים  :1מאפיינים בהטמעת חדשנות בתהליך מחקר ופיתוח

תהליך ההערכה והבקרה המערכתית מספקים בסיס ידע רחב יותר למחקר החינוכי ,וכן מסייעים
למקבלי החלטות להתמקד במיזמים שענו על הציפיות ,לקבל משוב מהיר בנוגע לרפורמות מיושמות
ולהבין טוב יותר את התנאים להשפעה של חדשנות בחינוך ( .)Vincent-Lancrin et al., 2017,ניתן
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להעריך את תהליכי הטמעת החדשנות במערכת בשלושה אופנים שונים :על ידי השוואה בין הטמעת
חדשנות בחינוך והטמעת חדשנות במגזרים אחרים; על ידי זיהוי חדשנות במערכות חינוך שונות; ועל
ידי בניית אומדני הערכה שמטרתם לבחון את מערכת היחסים בין חדשנות חינוכית ושינויים בתוצאות
הלמידה.
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מתודולוגיה
סקירה זו מתמקדת בדגמים נבחרים של ארגונים ויחידות העוסקים במחקר ובפיתוח בתחום
החינוך בישראל ובעולם .הסקירה מתמקדת בגופים הפועלים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי והשלישי,
וכן ביחידות מחקר ופיתוח המייצגות שיתופי פעולה בין המגזרים השונים .במובנים רבים ,סקירה זו
הינה סקירת המשך לשתי סקירות מחקר קודמות (רן ;2016 ,שפרלינג (2016 ,שהפיק מרכז המידע
הבין מכללתי עבור אגף מו"פ ,יזמות וחדשנות בחינוך במשרד החינוך ,אשר עסקו בהטמעת חדשנות
בחינוך ובסקלבליות של פיתוח תוצר חינוכי .הסקירה הנוכחית מתמקדת בבחינת תהליך המחקר
והפיתוח עצמו ,הרמה הארגונית ,המטרות והפונקציות השונות של יחידות המחקר והפיתוח המטמיעות
חדשנות במערכת ומשפרות את השימוש בתוצרים חינוכיים חדשניים.
השאלות בהן התמקדנו בסקירה זו הן:
 אילו סוגי יחידות מחקר ופיתוח קיימות בארץ וברחבי העולם?
 מהם המאפיינים העיקריים של יחידות אלו? מה מטרת היחידות הללו ואילו מערכות
יחסי גומלין קיימות בינן לבין שדרת ההנהגה מחד גיסא ובינן לבין השטח מאידך?
 כיצד מטמיעות יחידות אלו חדשנות ויזמות במערכת החינוך?
 מהו תהליך קבלת ההחלטות במחקר ובפיתוח של תוצרים חינוכיים חדשניים וכיצד
הוא בא לידי ביטוי בפועל?
 מהם מקורות המימון של יחידות המחקר והפיתוח?
 האם המידע המופק בתהליך המחקר והפיתוח מונגש לקהל הרחב ומפורסם?
חיפוש המידע עבור סקירה זו התבסס על חיפוש מאמרים ,מחקרים ודוחות מחקר שונים מהשנים
האחרונות ( ,)2018–2012חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של
גופים הרלוונטיים לנושא המחקר .חשוב לציין כי הספרות המקצועית על סוגיית המו"פ החינוכי היא
מצומצמת ,שכן המחקר בנושא זה עדיין בראשיתו .לשם כך אותרו מקורות המידע בנושא זה לפי מילות
המפתח הבאות :מחקר ופיתוח בחינוך ,חדשנות ,יזמות ,קהילות לומדות מרושתות ,מו"פ חינוכי,
סקלבליות ,ניסוי חינוכי; מתודולוגיות לקידום חדשנות בחינוך; שיפור חינוכי ,מדע שיפור הביצועים,
קהילות לומדות ;R&D, Research and Development in Education, Innovation, Learning
.Communities, scalability
מאגרי המידע שבהם נעשה חיפוש אחר ספרות מקצועית לצורך סקירה זו הםEBSCO, ERIC :
וכן מאגרי המידע של מכון מופ"ת  ,Google scholar,דוחות ארגונים ותוכניות כמו National Writing
 Project, Carnegie Foundationוכן .Rand Institute
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 .1תהליכי מחקר ופיתוח בחינוך במגזר הציבורי
 1.1כללי
תהליכי מחקר ופיתוח מתבצעים במגזר הציבורי במשרדים ממשלתיים רבים ,האחראים על
נושא החינוך ,ההשכלה הגבוהה ,ההכשרות והחדשנות ברחבי העולם .יחידות המחקר והפיתוח
במשרדים הממשלתיים השונים מרכזות את המאמצים להטמיע חדשנות ויזמות בתחום החינוכי ,וכפי
שנסקור להלן הן מונעות ממספר מטרות עיקריות:


קידום המחקר והפיתוח לצורך שינוי הפרקטיקה והכלים החינוכיים או שיפורם;



גיבוש מדיניות חינוכית; ו



הפצת ידע וקידום המחקר האקדמי ככלי השפעה ברמה אסטרטגית.

בנוסף ליחידות מחקר ופיתוח בארגונים ממשלתיים ,קיימות יחידות של מחקר ופיתוח
ב ארגונים בין לאומיים כמו הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ( ,)OECDהמיועדות לקדם מטרות
זהות ברמה אזורית ועולמית .יחידות אלו פועלות בשיתוף פעולה עם יחידות המו"פ הממשלתיות
השונות .ארגונים נוספים במגזר הציבורי נשענים על שתוף פעולה בין-מוסדי ובין-מגזרי ,כמו הפדרציה
למו"פ בחינוך שהוקמה בישראל בשנה האחרונה ,הפועלת לקדם חדשנות במערכת באמצעות קהילה
לומדת מרושתת הנשענת על נציגי ארגונים מהמגזרים השונים ,כפי שנפרט בהמשך.
בשונה מיחידות המחקר והפיתוח הפועלות בארגונים ובמוסדות במגזר הפרטי או במגזר
השלישי  ,יחידות המו"פ הממשלתיות והבין ממשלתיות מתמודדות עם אתגרים הנובעים מן המבנה
הניהולי של משרדי הממשלה ,מהאינטרסים הפוליטיים והכלכליים המניעים את חזון המשרד הממונה
על יחידת המו"פ ומהדרישות העולות מהשטח גם יחד .מחד גיסא ,ההעדפה הממשלתית היא לאמץ
שיטות ותוצרים שכבר נבחנו ונמצאו כיעילים במקום לבצע באופן עצמאי בחינה של תוצר חדש
באמצעות תהליך של ניסוי וטעייה ,זאת משיקולי זמן וחתירה למציאת פתרונות מידיים לצרכים העולים
מהשדה .מאידך ,הטמעה של שינוי והחדרת תוצר חינוכי חדש לשדה היא פעולה הדורשת זמן ואף
יכולות שאינן עומדות לעתים לרשות המשרדים הממשלתיים (;Alexander, 2005; Fullan, 2007
שפרלינג.)2016 ,
תהליך המחקר והפיתוח במערכת החינוך נועד להטמיע חדשנות ולקדם יזמות לצורך שיפור
המערכת ,אולם במגזר הציבורי הטמעת חדשנות נתפסת לרוב כסוג של אוקסימורון ביחס לטיב המגזר
( .) Borins, 2002המגזר הציבורי מאופיין במונופול של סוכנויות ממשל הפועלות ללא לחץ תחרותי
ממשי כדי ליישם חדשנות ,לעומת המגזר הפרטי או השלישי .בנוסף לכך ,מופעלים על סוכנויות הממשל
במגזר הציבורי לחצים מצד כוחות מהאופוזיציה ומן התקשורת ,המבקשים לחשוף את כשלי הממשל,
מה שמקשה גם כן על הטמעת חדשנות במערכת .גם לחצים פנים-ארגוניים מקשים על תהליכי מחקר
ופיתוח במגזר הציבורי :השאיפה לצמצם שחיתות ולהבטיח הליך תקין מסרבלת את תהליך קבלת
ההחלטות בהטמעת שינויים במערכת .זאת ועוד ,ארגונים במגזר הציבורי מתאפיינים במבנה בירוקרטי
רחב ומתנגדים לשינויים או להפרעות בביצוע המטלות הבסיסיות שלהם באופן עקבי (שם).
חשוב לציין כי הגדרות החדשנות במגזר הציבורי מעורפלות ואין מסגרת ניהולית אחידה
המסדירה כיצד מתנהלים תהליכי מחקר ופיתוח בארגונים ובמוסדות במגזר הציבורי ( & Bloch
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 .)Bugge, 2013; Moussa, McMurray, & Muenjohn, 2018; Salge & Vera, 2012אף על פי
כן ,חוקרים שונים מדגישים כי חדשנות במגזר הציבורי נשענת על הטמעת רעיונות חדשים השואפים
ליצור ערך ציבורי ,המיושמים בשטח ובעלי השפעה חיובית על יצירת ערך ציבורי ( ;Bloch; 2010
 .)Mulgan, 2007; Wegener & Tanggaard, 2013כמו כן ,אין תמימות דעים בספרות המקצועית
בנוגע לכלי הערכה למדידת חדשנות ( .)Hage, 1999; Moussa, et al., 2018זאת ועוד ,ככל שתהליך
הטמעת החדשנות מורכב יותר כך מספר החסמים להטמעתה במערכת רב יותר ( & Torugsa
.)Arundal, 2016
יחידות מחקר ופיתוח במגזר הציבורי ,בדגש על מערכות החינוך ,צריכות להתמודד עם קשיים
רבים יותר בפיתוח חדשנות ובהטמעתה מאשר ביחידות במגזר הפרטי והשלישי ,שכן המערכת
הציבורית מאופיינת לרוב במבנה ריכוזי גבוה (  .)Moussa et al., 2018התמודדות זו כוללת לחצים
המופעלים מטעם מקבלי ההחלטות לצד בירוקרטיה הכרוכה בהטמעת חדשנות במערכת ,עם ההעדר
התמריצים במגזר הציבורי להטמיע שינויים ,והצורך לספק מענה במהירות בתגובה לדרישות מהשטח
(מהציבור ומן השדה החינוכי) ומדרג מקבלי ההחלטות (ההנהגה הפוליטית) .החסמים העומדים בפני
יחידות אלו הם מגוונים ( Koch & Hauknes, 2005; Moussa et al., 2018; Vigoda-Gadot, 2003
):


לחצים וקשיים אדמיניסטרטיביים :העדר זמן למחקר ולפיתוח מעמיק של תוצר
חדש ,שכן מרבית המאמצים מוקדשים לרוב למתן מענה ללחצים ארגוניים;



מיעוט תמריצים ותגמולים :מוסדות ממשלתיים ברחבי העולם מתעלמים מהצורך
לפתח מערכת תמריצים לקידום חדשנות במגזר הציבורי ולהכיר ביזמות על ידי
תגמולים שונים;



תרבות ארגונית :התרבות הארגונית במגזר הציבורי היא לרוב מגבילה ומתנגדת
לשינויים מהירים ויסודיים ,ולקפיצות מדרגה ( )leapfroggingבהטמעת מערכות,
טכנולוגיות וכלים חדשים;



תקצוב :רוב התקציבים המוקדשים למחקר ולפיתוח במגזר הציבורי הם קצרי מועד
ואינם לוקחים בחשבון תכנון לאורך טווח;



ניהול סיכונים :תהליך ניהול הסיכונים במגזר הציבורי הוא לוקה בחסר ומקשה על
בקרה והערכה של תוצרי חינוך חדשים;



היקף המערכת :מערכות החינוך במגזר הציבורי הן גדולות ומסורבלות ,דבר
המקשה על הטמעת חדשנות לאורך כל רמות הארגון.

אף על פי כן ,לחצים בעשורים האחרונים ,הבאים בעקבות התחרות הגלובלית והפיתוחים הטכנולוגיים
המהירים ,דורשים פיתוח רעיונות חדשים והטמעת חדשנות כחלק בלתי נפרד מדרישות במגזר הציבורי
בכלל ובמערכת החינוך במאה ה 21-בפרט .בנוסף לכך ,מעורבות גוברת של אזרחים במגזר הציבורי
משפיעה אף היא על יחידות המחקר והפיתוח המטמיעות חדשנות במגזר הציבורי .פרדיגמת הניהול
הציבורי החדשה ( )New Public Management paradigmרואה באזרחים צרכנים המוזמנים להביע
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את דעתם ואת שביעות/אי שביעות רצונם משירותי המערכת ,ותהליך החדשנות עצמו מתרחש
במסגרת גבולות הארגון של הניהול הציבורי (.)Thapa, Niehaves, Seidel & Plattfaut, 2015
גישה נוספת בספרות המקצועית גורסת שתהליכי מחקר ופיתוח של יוזמות חדשות במגזר
הציבורי נובעים מפעילות הממשלה ומחובותיה כלפי האזרחים .לפי גישה זו ,ממשלות יכולות להסיט
את מרכז הפעילות לכיוון של אחריותיות ,לייצר תמריצים ולהבנות יכולת לשינוי (שפרלינג .)2016 ,כך
למשל ,מציעים ווגנר וטנגארד ( )2013מודל משולש להטמעת חדשנות במגזר הציבורי ,הנשען על
ניסוח רעיון המקשר בין התיאוריה לפרקטיקה (מיומנות) ,במטרה לזהות מקורות ואסטרטגיות (ערכים)
ליישומו ,וכן על ניהול תהליך הפצת הרעיון ובחינתו בשטח כלל ידי הקצאת תקציבים וניהול המערכת
להטמעתו (מנופים) (תרשים .)2

מיומנות:
הטמעה
מקצועיות
"מה"

מנופים:

ערכים:

ממוקד-מטרה
שיטות
"איך"

יצירת משמעות
ערכים

"מדוע"

תרשים  :2מודל אמפירי משולש להטמעת חדשנות במגזר הציבורי
(מתוך)Wegener & Tanggaard, 2013, p. 94 :

יחידות מחקר ופיתוח במערכות חינוך במגזר הציבורי מטמיעות חדשנות בשתי דרכים שונות (שם):
 .1חדשנות "מלמטה למעלה" ( :)"bottom upלשם הטמעת חדשנות מסוג זה יש
צורך במנהיגות יצירתית הצומחת מן השטח ,שתפתח ותתמוך בתוכנית ניסיונית
הניתנת להערכה בטרם תיושם באופן מלא בארגון ,וכן תקדם הטמעת מבנים חדשים
במערכת .יחידות מו"פ הדוגלות בחדשנות מסוג זה תורמות לקידום מטרותיהם של
מקבלי החלטות והיוזמות שהם מעוניינים לאמץ.
 .2חדשנות מכוונת מלמעלה (" :)"bottom downיחידות מו"פ המקדמות חדשנות
מסוג זה מובלות על ידי ראשי המערכת במטרה להטמיע שינויים המכוונים מלמעלה.
לעתים תהליך המו"פ נוצר בתגובה לחוסר שביעות רצון בציבור ודרישה ממקבלי
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החלטות לבצע פעולה אפקטיבית ומהירה .מובילי חדשנות מסוג זה ביחידות המו"פ
הם לרוב מנהיגים צעירים ודינמיים ,המגיעים מחוץ לארגון אך מכירים את אופן
הפעולה של הארגון ואת אנשי המפתח בו.
לעתים ,משולבות שתי הדרכים באמצעים שונים כדי לקדם את המערכת לתוצאות מיטביות .במדינת
ישראל לדוגמה ,אגף מחקר ופיתוח ,ניסויים ויזמות במשרד החינוך הישראלי מתמקד בתהליכי מחקר
ופיתוח בהתאם לצרכי המערכת באמצעות אנשי חינוך בשטח השוקדים על פיתוח מודלים פדגוגיים
וארגוניים של חדשנות חינוכית .האגף בוחן מודלים אלו ומעריך את היכולת ליישם אותם באופן
מערכתי .כמו כן ,מספק האגף את התשתית להטמעתם האגף פועל בשלושה תחומים (שפרלינג,
:3(2016


סימון אתגרים עתידיים ואפשרויות לפיתוח מתוך זיקה לצרכים וליכולות של המערכת;



מחקר ופיתוח ,תיקוף והערכה של מודלים לחדשנות פדגוגית ,ארגונית ,חינוכית
ומערכתית ,משלב התכנון עד ליישומם בשדה החינוכי;



עידוד יזמות חינוכית חדשנית וחיזוקה בקרב אנשי חינוך בשדה ,במטה ,ובמגזר
השלישי.

בעמודים הבאים נסקור כיצד יחידות מחקר ופיתוח שונות במערכות חינוך באוסטרליה ,אירלנד וישראל
מטמיעות חדשנות לשיפור המערכת ,מהן האסטרטגיות בהן הן נוקטות ומהם התהליכים הנדרשים כדי
לקדם שינוי בחינוך במגזר הציבורי.

 1.2יחידת המחקר והפיתוח הממשלתית במדינת ויקטוריה ,אוסטרליה
ממשלת אוסטרליה ( )2015הגדירה את מטרות המחקר והפיתוח לקידום חדשנות ,טכנולוגיה
ומדע בשנת  )The National Innovation and Science Agenda; NISA( 2015כדרך לקדם את
הכלכלה והצמיחה במדינה .בנוסף ,הקציבה הממשלה הפדרלית סכום של  9.7מיליארד דולר אוסטרלי
בשנים  2015-2016לעידוד שיתופי פעולה בין חוקרים ואנשי התעשייה במטרה למצוא פתרונות לבעיות
ברות קיימא ,לאמץ חדשנות בתוך המערכת הממשלתית ,וכן לתמוך ביזמים על ידי מימון ,אימוץ רעיונות
חדשים ותמיכה במחקר ציבורי .כך למשל ,הושקעו  1.8מיליארד דולר אוסטרלי בפעילויות מחקר
באחריות הממשלה; כ 3.2 -מיליארד הושקעו במענקי תמיכה למחקר ופיתוח במגזר העסקי; 2.8
מיליארד הופנו לתמיכה במחקר באוניברסיטאות ובהשכלה הגבוהה ו 1.9-מיליארד דולרים אוסטרליים
הושקעו בפיתוח חוצה-מגזרי (.)Australian Government, 2015
לאור הגדרת חזון הממשלה הפדרלית באוסטרליה :להטמיע חדשנות ומחקר בדגש על
תפוקות במדע ,מצוינות בין לאומית ,ומסחור של תוצאות מחקר אקדמי ,הגדירה מדינת ויקטוריה את
קידום נושא החדשנות כעמוד תווך במדיניות המקומית .מדינת ויקטוריה באוסטרליה היא המדינה
השנייה המאוכלסת ביותר במדינה (עם אוכלוסייה המונה  5.3תושבים) ,בה המגזר הזוכה בנתח הגדול
ביותר להשקעה הוא חינוך (וכן תיירות) .אוניברסיטאות המחקר בוויקטוריה הן אבן המסד בשאיפת

3

ראהhttp://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/Pages/home-page-agaf.aspx :
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הממשלה להפוך את המדינה לחדשנית בדגש על תעשיות מתקדמות ותעסוקה ,ומוסדות ההשכלה
הגבוהה בוויקטוריה זוכים למימון תהליכי מחקר ופיתוח מגוון מיזמים של שיתוף פעולה חוצה-מגזרים
(.)OECD, 2010
משרד החינוך במדינת ויקטוריה מעודד מחקר ופיתוח בהתאם למטרות אלו באמצעות יחידה
שפעלה עד לשנת  2014כיחידת מחקר ופיתוח ייעודית (שפרלינג .)2016 ,משרד החינוך בוויקטוריה
מקדם יזמות שונות ומדגיש את הצורך בתכנון אסטרטגי ,בהנהגה אפקטיבית ,בתהליכי בקרה והערכה
ובשילוב בין ממצאי מחקרים אקדמיים והטמעת הפרקטיקה כחלק מן התנאים לביצוע שינויים במערכת
( 4.)URBIS, 2014למרות פירוקה של יחידת המו"פ הייעודית ,תהליכי המחקר והפיתוח במשרד
נמשכים ללא הרף ומבנה המשרד כיום ( ,)2018כולל שבע קבוצות שונות ,הפועלות בארבעה מחוזות
ומקדמות יזמות ,חדשנות ומצוינות בחינוך בתחומים הבאים:


רפורמה במדיניות



אסטרטגיה וביצועים



תשתיות ושירותי תקציב



הגיל הרך והחינוך הבית ספרי



השכלה גבוהה וכישורים



שירותים אזוריים.

5

כך למשל ,מכיר המשרד בחשיבות גישה התומכת בשיתופי פעולה ובחדשנות לקידום מצוינות בחינוך
בוויקטוריה .קבוצת העבודה העוסקת בנושא מתמקדת באסטרטגיה ובביצועים ,והיא אחראית על
איסוף ,ניתוח והפצה של ממצאים מחקריים ,התומכים בתהליך קבלת ההחלטות ומשפרים את תוצאות
הלמידה של תלמידים .כמו כן ,אחראית קבוצת העבודה הזו על ניהול סדרי העדיפויות במחקרים ועל
התמיכה בתהליכי הערכה וכן בקידום מיזמים מחקריים ייחודיים ,המשלבים נתונים ומשקפים תובנות
מעמיקות בנושא הנחקר.
קבוצת עבודה נוספת העוסקת במחקר ופיתוח חינוכי במשרד ,דוגלת בהטמעת רפורמה
ארגונית באמצעות רפורמות במדיניות .קבוצה זו פועלת לקדם הנהגה בית ספרית ציבורית וסטנדרטים
גבוהים של ממשל ,אמינות ונוהל תקין ,לבנות סביבות עבודה מבוססות על ערכים במגזר הציבורי,
לקיים אבטחת מקורות מימון ושימוש תקין בהם בהתאם לציפיות הקהילה ,למסד אחריות משותפת
ואחריותיות בתהליך קבלת ההחלטות ,ולתת תמיכה ישירה ומקומית לבתי ספר ,שירותים וספקים
(.)Department of Education and Training, 2018
מודל הטמעת תהליכים אלו במשרד החינוך בוויקטוריה מבוסס על שלושה שלבים שונים:

 4ליוזמות

מחקריות

ממשלתית

בתמיכה

בתחום

החינוך

https://www.education.vic.gov.au/about/research/Pages/conducting.aspx
 5ראה:
https://www.education.vic.gov.au/about/department/structure/Pages/default.aspx
 6מודל זה מבוסס על מודל יחידת החדשנות באנגליה .ראה.Hannon, 2007 :
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ראה:

 .1שלב הגירוי הרפלקטיבי ( )stimulateשל המערכת;
 .2שלב הפיתוח ( )incubateברמה מקומית;
 .3שלב ההאצה ( )accelerateשל הלמידה המערכתית.
בשלב הראשון ,הגירוי הרפלקטיבי ,מתבצע מיפוי של המוקדים לפעילות עתידית ושל יוזמות שהוטמעו
בהצלחה במקומות אחרים ובסקטורים אחרים בשיתוף פעולה עם גורמים מומחים בתהליכי מחקר
ופיתוח בתחום החינוך ובתחומים אחרים .בין השאלות שנבחנות בשלב זה :מה הוביל לפרויקט או
ליוזמה הנבחרת? מהי החשיבות בפיתוחם כעת? לאיזו בעיה הפרויקט או היוזמה מבקשים לתת מענה
ומהו הפתרון המוצע?
שלב הפיתוח בוחן את מוכנות היזם ויישום המתודולוגיה הרלוונטית .בשלב זה משרד החינוך בוחן
ומעריך פרקטיקות חדשניות ,ואת יכולתן להשפיע על מדיניות ברמה ארצית במספר אופנים שונים
(שפרלינג:(2016 ,


היועצות עם מנהיגים מובילים כדי להבטיח שהיזמה קשורה לאסטרטגיית המשרד ולסדרי
העדיפות שלו ,וכן שיש תכנון עסקי מגובש הכולל ניסוח שאלות מחקר ,בחינת כלים למדידה,
אבטחת מקורות מימון וחלופות מדיניות לשיטה;



יצירת שותפות בין משרד החינוך ,בתי ספר וגורמים נוספים כדי להבטיח שהיזמה רלוונטית
וכדי לספק תמיכה וכלים להוביל מיזם זה;



שימוש במסגרת ניהול הפרויקטים של המשרד באמצעות כתב אמנה ( )charterהמפרט את
יעדי היוזמה ,התוצרים ומדדי הביצוע;



הערכה מעצבת באמצעות מחקר מלווה הכולל משתנים איכותניים וכמותניים;



סיוע של מומחים מן המגזר הפרטי והציבורי כדי לחזק את הפעילויות הקשורות במיזם ,לעודד
חשיבה משותפת ולקדם את הטמעת המיזם;



הפצת ממצאי המחקר המלווה ותוצאותיו באמצעות דוחות הערכה תקופתיים וכחלק מעידוד
שיתופיות והפצת ידע לעידוד תהליכי חדשנות במערכת.

.
השלב השלישי ,ההאצה ,נשען על הפצה ושיתופיות של רעיונות ותוצרים חדשניים הנובעים מתהליך
המחקר והפיתוח .כך למשל ,מפרסם המשרד באתר האינטרנט שלו את תוצאות המחקרים האחרונים
העוסקים בקידום רעיונות חדשניים בחינוך ומפיץ אותם עבור מקבלי החלטות ,בתי ספר והציבור
הרחב 7.יש חשיבות רבה לפרסום הממצאים או התוצאות של הרעיונות והתוצרים במגזר הציבורי ככלי
להשפיע על קובעי מדיניות ,על מקורות המימון ועל המנהיגים בתחום .מטרה נוספת של פרסום
התוצרים והממצאים היא שיפור הפרקטיקה ברמת השטח.

7

ראה למשל.Pilsworth et al., 2017; URBIS, 2014 :
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 1.3הפדרציה של גופי המו"פ החינוכי בישראל
הפדרציה של גופי המו"פ החינוכי בישראל הוקמה בשנה האחרונה כדי להוביל תהליכי מדיניות
ולקדם שיח שיתופי בנושא יעדים פדגוגיים ,חילופי ידע ואיגום משאבים .הפדרציה פועלת לקדם שיתוף
ידע ,לפתח מסגרת פעולה של משימות משותפות ,וליצור צוותים ותוצרים משותפים .בפדרציה שותפי
ארגוני מחקר ופיתוח מהמגזר הציבורי ,הפרטי והשלישי :מטעם המגזר הציבורי פעילים בה ,אגף מו"פ,
ניסויים ויוזמות במשרד החינוך ,האגף לתכנון אסטרטגי ,מנהל עובדי הוראה ולשכת המדען הראשי של
משרד החינוך .כמו כן פעילים בה גופים מהמגזר הפרטי והשלישי :המכון הישראלי לחדשנות ,המכון
לחינוך דמוקרטי ,רשתות חינוך כמו רשת אורט ,אמית וברנקו וייס ,קרן יד הנדיב ,קרן טראמפ ,הקרן
לעידוד יזמות" ,ישראל דיגיטלית" ,מכון מופ"ת ,ביתא ,מט"ח ,מיינדסט ,מנהלת מו"פ השקפה ,מפרש,
עמל ,ערי חינוך ,קדימה מדע ,תובנות בחינוך ,ג'וינט אשלים ומכון אבני ראשה.

8

הפדרציה פועלת לפי מודל של שיתופיות ב"קוד פתוח"  -מושג השאוב מעולם התוכנה שמשמעו
קוד מקור פתוח ונגיש לכל אדם וחופשי לשימוש ,לשינוי ולהפצה מחודשת .באופן זה ,בעולם התוכנה
כל משתמש רשאי לעשות שימוש בקוד ,כדי לשנות את התוכנה ולתרום לשיפורה .השיתופיות הזו
מבוססת על עקרון התנדבותי ולא על עקרון "מיקסום ביצועים" .בהשאלה ,פעילות הפדרציה לפי מודל
השיתופיות ב"קוד פתוח" ,מסייעת לשיפור תהליכים במערכת החינוך ולפיתוח תוצרים חדשים על ידי
פעילות משותפת לכל חברי הפדרציה ,התורמים מזמנם כדי לפתח במשותף מיזמים חדשניים בתחום
החינוך באמצעות קהילה לומדת מרושתת( .פינטו ואחרים.)2018 ,
בנוסף ,הפדרציה פועלת כ"מערכת מורכבת מסתגלת" (שם :)1 ,כלומר ,כמערכת בה יעד המדיניות
(פיתוח יכולות המו"פ החינוכי) ,מוגדר מראש אך תוך גמישות ותמיכה ביוזמות פרטיות של
המשתתפים ,הפועלים באופן עצמאי ומחליטים על דרך הפעולה להשגת יעד זה .באופן זה ,פועלת
הפדרציה כמעין מערכת אקולוגית ( )Ecosystemהמקדמת את היוזמה האוטונומית של חבריה ותומכת
בה.
חברי הפדרציה פועלים בחמישה מיזמים שונים בכל שנה ,במסגרתם הם חוקרים סוגיה הקשורה
למו"פ חינוכי ומפתחים ידע ופתרונות:


מיזם בנושא הפצה והטמעה עוסק במודלים להפצה ולהטמעה של שינוי ושיפור פדגוגי
בית ספרי ,במעבר משלב המחקר והפיתוח לפעילות רחבה (סקלבליות) ,9במנגנונים,
בלמידה מהצלחות וקהילה ,ובסוגיה כיצד משכפלים סיפורי הצלחה (עם התאמות
נדרשות).



מיזם חדשנות ויזמות מתמקד ביזמות פדגוגית ,בחדשנות וביזמות במערכת החינוך,
זאת על ידי שבירת קיבעונות ובניית מערכת אחרת כשיטה ,רתימת מערכת אקולוגית
יזמית לטובת מערכת החינוך ,הטמעת חדשנות ,עידוד תלמידים להתאמץ ולהתמודד עם
קשיים על פיתוח דפוסי חשיבה מתפתחים ,הנגשת ידע וכלים בנושא חדשנות פדגוגית
והטמעתם בקרב מורים יזמים בשטח.

 8ראהhttps://agafmopedu.wixsite.com/federation :
9

למידע נוסף על סלקבליות בפיתוח מוצרים חינוכיים ,ראה סקירת מידע בנושא :רן.2016 ,
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מיזם קונפליקטים ואתיקה עוסק באוריינות אתית ,התמודדות עם קונפליקטים בחברה
הישראלית ,סוגיות הנוגעות לשימוש ב"קוד פתוח" ולזכויות יוצרים ,והסדרת היחסים בין
ארגוני המו"פ לאגף מו"פ ,יזמות וניסיונות במשרד החינוך .כמו כן ,עוסק המיזם בשאלה
מהו מו"פ חינוכי ומתמקד בעיצוב תפיסה עצמית של המו"פ החינוכי במאה ה ,21-ביצירת
הגדרה משותפת ומוסכמת על כל הגופים ,במטה-חשיבה על עולם המו"פ ,ניהול ידע
ומו"פ בארגונים בארץ ובעולם.



מיזם פדגוגיה ודרכי הוראה עוסק בפיתוח פדגוגיות מיטביות להוראה משמעותית,
בקידום למידה והוראה מותאמת ליכולות ולצרכים של כל תלמיד ,במחשבה כיצד מורים
משמשים כנקודת שינוי במערכת ,בניית קיימות למהלך להגדלת אחוז התלמידים
הבוחרים לימודי חמש יחידות מתמטיקה ובמודלים לפיתוח מקצועי של מורים.

פרסום הממצאים והתוצרים של מיזמים אלו נעשה על ידי חברי הפדרציה ,המפיצים את הידע
בנושא חדשנות בחינוך באמצעות עלונים וניוזלטר כמו מגזין פסיק מטעם המכון לחינוך דמוקרטי או
מגזין השפעה מטעם אגף מו"פ ניסויים ויוזמות של משרד החינוך.

10

נכון למועד סיום סקירה זו טרם

ה תפרסמו מחקרים אקדמיים העוסקים בנושאי המיזמים או דוחות מחקר על תוצאות מיזמים אלו .כמו
כן ,לא אותר מידע נוסף המתאר את תהליכי המחקר והפיתוח לאורם פועלים המיזמים או את פירוט
השלבים השונים בתהליך זה.

 1.4המכון הטכנולוגי "קרן המדע אירלנד" ()Science Foundation Ireland; SFI
המכון הטכנולוגי "קרן המדע אירלנד" ( )Science Foundation Ireland; SFIהוקם בעקבות
מחקר מעמיק שנערך ביוזמת הממשלה האירית בשנת  1998בשיתוף עם מנהיגים ומומחים מהממשל,
האקדמיה והתעשייה .צוות המומחים במחקר המקדים בצע מדדי הערכה של הכלכלה האירית במגוון
תחומים ובחן כיצד ייראו תחומים שונים לטווח הארוך .מסקנות המחקר המקדים היו כי מקצועות
הביוטכנולוגיה וטכנולוגיות מידע התקשורת יהיו המנוע לצמיחה עתידית של אירלנד בכלכלה העולמית.
כמו כן ,קבע דוח המחקר כי יכולת מחקרית מדרגה ראשונה בתחומים אלו תהיה בסיס חיוני לצמיחה
עתידית.

11

מסקנות אלו הובילו את ממשלת אירלנד לייסד את קרן הסיוע הטכנולוגי ( Technology
 )Foresight Fundולהקצות סכום של  646מיליון פאונד למטרה זו .המכון הטכנולוגי נוסד בשנת 2000
כדי לנהל את קרן הסיוע הטכנולוגי כישות חוקית נפרדת .המכון פועל בהתאם לתוכנית הממשלתית
"אירלנד )Ireland 2040 ‘National Planning Framework( "2040

12

שהציבה יעדים אסטרטגיים

לפיתוח המדינה ,ובכפוף למדיניות  ,13Innovation 2020לקידום אסטרטגיות במחקר ובפיתוח במדע

 10ראה אתר הפדרציהhttps://agafmopedu.wixsite.com/federation :
www.sfi.ie/about-us/about-sfi/history 11
http://npf.ie/wp-content/uploads/Project-Ireland-2040-NPF.pdf12
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Innovation-2020.pdf13
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ובטכנולוגיה באמצעות השקעות במחקר ובפיתוח על ידי מעורבות של גופים מהעולם העסקי והמגזר
הציבורי .מדיניות זו הציבה מספר יעדים להשגה עד לשנת :2020


הגדלת ההשקעה במו"פ עד לרמה של  2.5%מכלל הוצאות התוצר הלאומי הגולמי
באמצעות גופים מן התעשייה והממשל ,זאת על ידי הגדלת ההשקעות הציבוריות
במחקר ,הגדלת ההשקעות בתוכניות התומכות במחקר ובפיתוח ומשפרות תוצאות של
השקעות פרטיות ,קידום יוזמות מס לעידוד מחקר באירלנד והטמעת התוצרים המחקריים
הנובעים באופן מסחרי.



הגדלת מספר הפרויקטים העוסקים במו"פ ב( 15%-עד ליעד סופי של  1,200יוזמות
שונות) ומספר רב של יזמים ( )170-200באמצעות גופי מחקר ואנשי תעשייה.



הכפלת תקציב המימון הפרטי לתהליכי מו"פ ציבוריים עד לרף של  48מיליון פאונד בשנה
בשילוב גורמים מהממשל ומגופי המחקר.



קבלת תקציב נוסף בסך  1.25מיליארד פאונד מתוכנית הוריזון .)Horizon 2020( 2020

לאור קווים מנחים אלו ברמת המדיניות ,חזון המכון הוא להפוך את אירלנד למובילה עולמית
בתחום מחקר הנדסי ומדעי ,גילויים וחדשנות .מטרותיו של המכון הן לקדם את החברה והכלכלה
באירלנד על ידי תמיכה במחקר מיטבי בתחום המדעים וההנדסה תוך הגברת המודעות לתפקיד,
להשפעה ולהזדמנויות הטמונות במדע .ערכי המפתח המובילים של המכון הם :קידום מצוינות
( ,)excellenceתשוקה ( ,)passionateיושרה ( ,)Integrityשיתופיות ( ,)collaborativeקדמה
( )progressiveוכבוד (.)respect
מבחינת המבנה הארגוני ,למכון יש ועד מנהל הכולל אנשי ממשל ,אקדמיה ותעשייה שתפקידו
לפקח על ניהול המכון .חטיבות שונות אחראיות על נושא הפעילות ,החדשנות והחינוך ,ותוכניות
בתעשייה.
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המכון מממן צוותי חוקרים כדי שיפיקו ידע חדש ,יובילו טכנולוגיות-קצה ופרויקטים

תחרותיים בתחום המדע ,הטכנולוגיה ,ההנדסה והמדעים וכן בחינוך למדעים תוך קידום מודעות והבנה
לערך לימודי המדעים לחברה ולצמיחה הכלכלית .המכון מספק מענקים למדענים מובילים ומקדם
שיתופי פעולה בין מובילים בחינוך ,בממשל ובתעשייה כדי לתמוך בתחומים אלו ולקדם את הישגי
אירלנד במדעים ברחבי העולם.
במכון פועלים מספר מרכזי מחקר ,המתמקדים במו"פ של מדעים וטכנולוגיה .כך למשלADAPT ,
המרכז הטכנולוגי לידע דיגיטלי מתמקד במצוינות בידע טכנולוגי ,וזכה לאחרונה במימון של  50מיליון
פאונד נוספים למחקר .הוא משלב מומחיות של חוקרים מארבע אוניברסיטאות איריות (טריניטי קולג'
בדבלין ,אוניברסיטת העיר דבלין ,אוניברסיטת קולג' בדבלין ,והמכון הטכנולוגי בדבלין) ,לצד שותפים
מהתעשייה ,במטרה לייצר חדשנות פורצת דרך בידע דיגיטלי על מנת לשנות את הדרך בה אנשים
מנהלים אינטראקציה עם ידע ,עם מערכות וזה עם זה .במרכז פועלים כ 200-חוקרים המשתפים פעולה

14

ראה מבנה ארגוניhttp://www.sfi.ie/about-us/about-sfi/organisation/ :
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בפרויקטים שונים עם שותפים מהתעשייה 15.המרכז פועל להגברת המודעות בקרב הציבור בכל הקשור
למעורבות עם המדיה הדיגיטלית ולחוויית משתמש ,ובמקביל מבחינה חינוכית ,המרכז מקדם את
הקניית הכישורים הנדרשים מאזרחים ומתלמידים כדי להתמודד באופן יעיל בעולם הדיגיטלי ולקדם
פיתוחים עתידיים בשדה משתנה תמידית .המרכז מעביר תוכניות הכשרה ומערכי לימוד בבתי ספר
יסודיים ,בבתי ספר תיכוניים ,במערכת ההשכלה הגבוהה וגם בציבור הרחב וכחלק מתהליכי פיתוח
מקצועי.
מעבדת החדשנות ( )Design & Innovation Lab; dLabהפועלת במרכז זה שואפת לתת מענה
לצרכים מידיים של המגזר העסקי על ידי מינוף תוצאות מחקרים כדי להשפיע בעולם העסקי על ידי
יישומים בשטח .המעבדה פועלת באופן גמיש כדי לענות בזריזות על צרכים מיידים של השותפים
העסקיים על ידי יצירת מוצרי אב-טיפוס או על ידי מתן מענה לאתגרים מרכזיים בתעשייה .באופן זה,
פיתח המרכז באמצעות המעבדה כלי נייד לתרגום ולעריכת תוכן .האתגר שהוצב על ידי התעשייה היה
העלייה בצריכה של למידה דיגיטלית ותקשורת המונים והצורך בתרגום בזמן אמת ללא תהליך
אוטומטיזציה .הבעיה שהוצבה בפני הצוות המפתח במיזם זה הייתה שטכנולוגיות התרגום הקיימות
לא מאפשרות לתרגם לשביעות רצון את השיח במדיה החברתית בזמן אמת ובמכשירים ניידים .חברות
שונות חיפשו מודלים של תרגום שפת ההמונים כדי לגשר על פערי שפה ותרבות .חוקרי המרכז פיתחו
פלטפורמה ניידת שניתן להשתמש בה במהירות וביעילות כדי לערוך ולתרגם טקסטים קצרים .יישומון
זה שכונה " "Kanjingoמאפשר למתרגמים לערוך טקסטים שונים כמו הודעות טקסט וציוצים בטוויטר
באמצעות הטלפון הנייד שלהם .כמו כן ניתן להטמיע את הכלי בסביבות עבודה כמו חברות המבצעות
גיוס המונים בסביבות המצריכות תרגום מידי.
תשוקה
()passionate
מצוינות
()Excellence

שיתופיות
()collborative

יושרה
()integrity

כבוד
()respect

קדמה
()progresssive
תרשים  :3ערכי מפתח של המכון

 15לאתר המרכז ראהhttps://www.adaptcentre.ie/research :
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פעילות מחקר ופיתוח נוספת של המכון מתבצעת באמצעות תוכנית המימון דיסקובר ( Discover
 ,16)Funding Programmeהמיועדת להגביר את המודעות בקרב הציבור בנוגע לחשיבות מקצועות
המתמטיקה והמדעים ולעודד צעירים לפנות למקצועות אלו .התוכנית מעניקה מימון למיזמים שונים
המקדמים את החזון הזה ,מכשירה באמצעות תוכניות העשרה מטעמה ,תומכת במרכזי המחקר של
המכון ,ומספקת הנחייה בנושא פרקטיקות מיטביות במדעים .בשנת  2017זכו  41מיזמים שונים
בתמיכת התוכנית מטעם המכון (.)SFI, 2018
זאת ועוד ,בשנת הלימודים  2017פעלו כ 1,600-מתנדבים בקרב כ 120,000-תלמידים בייעוץ
בבחירת מסלולי מדעים .פעילות חינוכית זו נעשתה כחלק ממינוף תוצאות מחקרים והעשייה של המכון
בקרב תלמידים ובתי ספר .כך למשל ,פעילות בקרב תלמידים בנושא מדע וחלל כללה תמיכה בשיחת
וידאו ישירה בין  300בתי ספר יסודיים באירלנד ובין אסטרונאוט סוכנות החלל האירופית ( ,)ESAתומס
פסקט ,במכון הטכנולוגי בלימריק .כמו כן ,כ 4,000-תלמידות השתתפו בחילופי משלחות תלמידים
שהתקיימו בדבלין ובקורק כדי לעודד אותן להשתלב בקריירה בתחום המדעים (.)SFI, 2018
תוכניות נוספות לקידום ופרסום תהליכי המחקר ופיתוח במכון הן:


התוכנית למעורבות ציבורית ולחינוך מטעם המכון המתמקדת בלימודי מתמטיקה
ומדעים ומטרותיה הן לממן תוכניות העוסקות בכך ,לתמוך במסוגלות המעורבות
והפעילות המחקרית ,ובניהול תוכניות באופן ישיר.



תוכנית  – Smart Futuresתוכנית משותפת לגורמים בממשל ,בתעשייה ובמערכת
החינוך ,פועלת בקרב תלמידי בתי ספר על יסודיים באירלנד .התוכנית מציעה מידע
בנושא קריירה בתחום המדעים במטרה לעודד עניין של צעירים במקצועות המתמטיקה
והמדעים .התוכנית פועלת בקרב  12,000תלמידי המסלול העל יסודי מאז שנת 2013
ומגייסת דמויות מפתח ומכשירה אותם להנחייה בבתי הספר .התוכנית אף מנגישה
מקורות מידע בנושא מדעים לתלמידים ,להורים ולמורים ,כולל השתתפות באירועי גיוס
מועמדים.



תוכנית ) Discover Primary Science and Maths (DPSMהפועלת מזה  15שנה
בבתי ספר יסודיים ,תורמת לפיתוח מקצועי של מורים במקצועות המדעים .בשנת 2017
השתתפו  120בתי ספר יסודיים בתוכנית ,הכוללת  2סדנאות בנות שעתיים לכל הצוות
הבית ספרי .המיקוד הוא בתמיכה בהוראת תוכנית הלימודים במדעים באמצעות גישת
חקר מקרים בלמידה ובהוראה של מקצועות המדעים .בנוסף לכך ,זכו  593בתי ספר
במענקים לקידום מקצועות המתמטיקה והמדעים לאור הישגיהם במקצועות אלו לאורך
השנה.

16

ראהhttp://www.sfi.ie/engagement/sfi-discover/ :
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מעבר לקידום הפרקטיקה בשדה החינוכי ,המכון פועל גם לעידוד מחקר ולקשר עם הציבור באמצעות
פרסום ממצאי מחקרים שנעשו במכון או בסיועו .המכון תומך בחוקרים המגבירים את מעורבותם בחינוך
ובמעורבות ציבורית באמצעות  1,530פעילויות שהועברו בשנת  .2017לדוגמה ,בעקבות סקר נרחב
שערך המכון בנושא כישורים גופניים חיוניים ( ,)Fundamental Movement Skillsשהיה הרחב ביותר
מסוגו ,ובא להתמודד עם המשבר בעקבות חוסר פעילות גופנית בקרב מתבגרים אירים ,נוצר פרויקט
" ."Moving Well – Being Wellמיזם זה הוא הגדול ביותר בעולם בהשתתפות כ 3,000-בני נוער.
החוקרים העוסקים בתחום זה ,מפתחים כעת תוכנית התערבות שתאומץ בבתי ספר ותועבר על ידי
צוות החוקרים המפתח את התוכנית ( .)SFI, 2018חשיבות נוספת יש לפעילות המכון בקרב אוכלוסיות
מוחלשות שאינן מיוצגות כראוי בכל הקשור להגברת המודעות והבנת חשיבות מקצועות המדעים.
כמו כן ,מארגן המכון אירועים שנתיים לציבור הרחב המיועדים להפיץ את תוצאות המחקרים
והעשייה של המרכזים השונים .בשבוע המדע שארגן המכון בנובמבר  2017השתתפו מעל ל315,000-
איש מרחבי אירלנד .שבוע המדע נסוב סביב אירועים שונים ברחבי אירלנד בתמיכת המכון ,כולל
פסטיבל שעסק במדע הפקת סרטי אימה .המכון גם קיים "יום פתוח" למשפחות בדבלין (.)SFI, 2018
בשבוע המדע הקרוב שיתרחש בנובמבר  ,2018יועברו שיעורים פתוחים במתמטיקה ובמדעים
לתלמידים ,להורים ולציבור הרחב במגוון מקומות.
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תקציב מכון ה SFI-לשנת  2017עמד על  173מיליון פאונד והוקצה ברובו למלגות מחקר
לקידום ערכי המכון ,זאת על בסיס תחרותי ,ולאחר שהצעות המחקר עברו תהליך מיון של הערכת
עמיתים על ידי חוקרים בין לאומיים באופן עצמאי .כ 50%-מהתקציב של המכון מיועד למרכזי המחקר
ו 40%-מהמלגות מיועדות למחקר ולפיתוח בשיתוף עם גוף מהתעשייה ( .)SFI, 2018המכון מפרסם
באתר האינטרנט שלו את תוצאות המחקרים והתוצרים השונים שנלווים לתהליכי המחקר והפיתוח.
ממשלת אירלנד משקיעה רבות בקידום תהליכי מחקר ופיתוח לאור החזון המדיני שהוצג קודם לכן.
תקציב הממשלה בשנת  2016לקידום תהליכי מחקר ופיתוח בכל התחומים (כולל חינוך) עמד על
 718.9מיליון פאונד ) .(Department of Business, Enterprise and Innovation, 2018התקציב
לתהליכי מחקר ופיתוח במחלקה לחינוך וכישורים ( )Department of Education and Skillsעמד על
 25%מסך כל התקציב בשנת ( 2016כ 177.7-מיליון פאונד) .הגופים העיקריים שנהנו ממימון זה הם
קרן המדע אירלנד ( )SFIעם תקציב בסך  184מיליון פאונד בשנת  ,2017ו 173.1-מיליון פאונד בשנת
 ,2017וכן הרשות להשכלה גבוהה () (Higher Education Authority (HEAשזכתה בשנת 2016
למימון בסך  172.1מיליון פאונד ,ובשנת  2017לסכום דומה בסך  172.4מיליון (שם).

 1.5תהליכי מחקר ופיתוח בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח וכלכלי ()OECD
לסיכום פרק זה נציין כי גם בארגונים בין לאומיים כמו הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
( ) OECDקיימות יחידות שונות המתמקדות בתהליכי מחקר ופיתוח ,כמו המרכז למחקר חינוכי

17

לתוכנית שבוע המדע http://www.sfi.ie/events :2018
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וחדשנות ( (Centre for Educational Research and Innovationשהוא חלק מיחידת ההנהלה
בנושא חינוך וכישורים ( .(Directorate for Education and Skillsמטרות יחידה זו הן:


לתמוך במדינות החברות בארגון ובשותפים במאמצים לקדם למידה מתמשכת
לאורך החיים;



לקדם מחקר השוואתי בין לאומי ,חדשנות ומאפייני מפתח;



לחקור גישות חדשניות ועתידניות ביחס לחינוך וללמידה;



למסד יחסים בין מחקר חינוכי ,חדשנות ופיתוח מדיניות.

המרכז אחראי על ניהול המחקרים הבין לאומיים וקידום המומחיות ,על זיהוי פרקטיקות אפקטיביות
במדינות שונות ,ועל פיתוח גישות חדשות במגוון נושאים ביחס לגבולות המדיניות החינוכית,
הפרקטיקות ותוצאות הלמידה .המרכז ממפה כיצד ייראה עתיד החינוך ,ממסד מסגרות אנליטיות
ותיאורטיות לאתגרים חדשים ,מקדם ומעריך חדשנות במדיניות ובפרקטיקות ,ומספק מסגרת לניסויים
בפיתוח .ניסויים אלו כוללים כלים חדשים וטכניקות לתמיכה במדיניות חינוכית מיטבית ובפרקטיקות,
כלי הערכה חדשים ,גישות לבניית יכולות מערכת החינוך ,ומאפיינים להערכת התקדמות .כמו כן,
המרכז מעודד יצירת ידע ,הפצה ושימוש בו ,וכן מבצע הערכה ובקרה ברמת המערכת.
כך למשל ,בפרויקט של המרכז העוסק במחקר על התלמידים במאה ה ,21-מתמקד תהליך
המחקר והפיתוח בשאלות המחקר הבאות:
 .1כיצד בתי ספר יכולים לשתף פעולה לצד הורים וקהילות כדי להגן על ילדים ולהנחות אותם עם
מתן אפשרות לטעות והכרה בהיותם ילדים עדיין?
 .2כיצד משפיעה סוגיית התלמידים במאה ה 21-על תכנון בית ספרי ,הוראה ולמידה בכל שלב
במערכת החינוך?
מטרות תהליך החשיבה בפרויקט זה הן:


לזהות מחקר רב-תחומי רלוונטי לסוגיה ולפתח מסגרת ניתוחית שתקשר בין המחקר החינוכי
והמדיניות;



לחלוק חוויות ואתגרים משותפים למדינות שונות ולזהות דוגמאות של פרקטיקות מיטביות;



להגדיר פערים מחקריים ונושאים הדורשים מחקר נוסף.

הפרויקט מתמקד במחקר ובפיתוח בארבעה תחומים הקשורים לתלמידים במאה ה :21-בריאות
גופנית (פעילות גופנית ומשחק ,הרגלי אכילה והשמנת יתר ,התנהגויות בסכון ,שינה) ,רווחה רגשית
(כישורים חברתיים רגשיים ,לחץ ,בריאות נפשית ואושר) ,טכנולוגיות חדשות (חציצה דיגיטלית ,ידע
כעוצמה ,רשתות חברתיות ,סכנות ברשת) ,ומשפחה וחברים (ערכים משתנים ,משפחות שונות ,הורים
מבוגרים ,תפקיד החברים).
בשנה הראשונה לתחילת תהליך המחקר ( )2017-2018הוגדרו תחומי הפעולה באמצעות
פגישות עם מומחים ,ניתוח של נושאים מרכזיים וזיהוי של פערים מחקריים בספרות המקצועית.
שאלונים נשלחו למדינות החברות בפרויקט כדי לזהות אתגרים מרכזיים ותגובות מטעם מקבלי
החלטות בממשל .השנה השנייה ( )2019-2020תוקדש לקשר בין הפן המחקרי והפן החינוכי על ידי

24

העברת סמינרים במדינות השונות כדי לדון באתגרים ובפתרונות ,וכן בהפקת דוח מפורט ומסגרת
ניתוחית ,שיהיה רלוונטי למקבלי החלטות בתחום החינוך.

עידוד
יצירתיות
וחשיבה
ביקורתית

פדגוגיות
חדשניות
ולמידה
משמעותית

מחקר על
כישורים
חברתיים
ורגשיים

מגמות
בחינוך

ממשל
חינוכי
אסטרטגי

סקר על
ידע של
מורים

מבט על
חדשנות

18

ועידה
עולמית
בנושא
חינוך
ותעשייה

הערכת
חדשנות
בחינוך

תלמידי
המאה ה-
21

תרשים  :4יחידת המו"פ בארגון הOECD-

 18ראה:
http://www.oecd.org/education/ceri/21st -Century-Children-Overview-June.pdf
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 .2תהליכי מחקר ופיתוח בגופים במגזר הפרטי והשלישי
 2.1ארגון קרנגי לקידום ההוראה ( Carnegie Foundation for the Advancement of
)Teaching
ארגון קרנגי לקידום ההוראה ( Carnegie Foundation for the Advancement of
 )Teachingהוקם בשנת  1905והוכר על ידי הקונגרס האמריקני כמרכז עצמאי לקידום מחקר ומדיניות
בתחום החינוך.

19

הארגון מקדם שימוש במדעים ובקהילות מרושתות כדי לפתור בעיות ארוכות טווח

בשדה החינוכי ולהציע פתרונות .הארגון בוחן פתרונות חדשניים באמצעות קהילות למידה מרושתות
( )Networked Improvement Communitiesממוקדות מטרה ,המונחות על ידי הבנה מעמיקה של
הבעיה ושל המערכת הגורמת לכך ,וחולקות תיאוריה משותפת כיצד יש לפתור זאת .הקהילות מונחות
על ידי חתירה לשיפור המחקר ומשתפות פעולה כדי להאיץ את הפיתוח ,הבחינה ,שיפור התוצרים
והפצתם המהיר בשטח.
תהליך המחקר והפיתוח בארגון קרנגי נשען על מודל מבוסס ומובנה של מחזור -90הימים,
באמצעותו ניתן לייצר ולבחון יישום של ידע ,תהליכים של בניית אב-טיפוס או מוצרים התומכים בשיפור
ביצועים בחינוך .המודל משמש כמכניזם לארגון ידע קיים או יצירת רעיונות חדשים כדי לענות על
אתגרים אלו לפי הקווים המנחים הבאים (תרשים :)5


אב-טיפוס חדשני המבוסס על ידע ,מסגרות ,כלים ותהליכים שעובדו ועוצבו בקהילות
המרושתות;



המוצר החדשני ממנף את שילוב הידע של חוקרים ושל גורמים בתוך ומחוץ למערכת הקשורים
לתחום;



אב הטיפוס נבחן ומוערך על ידי מספר גורמים שונים במערכת;



המוצר החדשני מציע חשיבה מחודשת או רעיונות חדשניים.

הנחת העבודה העומדת בבסיסו של מודל מחזור -90הימים היא שלמידה מתרחשת באמצעות
אינטראקציה בין לומדים סביב נושא מסוים ,והיא תלויה בסביבה חברתית תומכת-הוראה ובמעורבות
של תלמידים .אולם אין די בהכרה בחדשנות של תכנית או מיזם חינוכיים .יש לדעת כיצד להטמיע אותם
בהצלחה בהקשרים ובמצבים שונים .כך עם שיפור פרקטיקת השימוש במוצר החינוכי החדשני,
מתבצעת הערכה ומדידה של מידת הפתרון המוצע והלימתו לדרישות השדה (.)Bryk, 2014
תהליך המחקר והפיתוח כולל חשיבה מחדש על הבעיות בשדה החינוכי והתנאים היוצרים
אותן ,בניית אב-טיפוס אפשרי של תהליכים ,כלים או פרקטיקות מסוימות העונות על בעיות אלו בסיוע
התהליך המחקרי ,בחינת אב-טיפוס ובדיקת היעילות הפוטנציאלית שלו .ארגון קרנגי מפרסם את
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לאתר ארגון קרנגיhttps://www.carnegiefoundation.org/about-us/ :
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תוצאות תהליכי המו"פ של התוצרים החינוכיים באמצעות פרסומים אקדמיים ,תקצירי מדיניות וניירות
עמדה (.)Park & Takahashi, 2013

אב-טיפוס חדשני
• ידע
• מסגרות
• כלים ותהליכים

אינטגרציה של ידע
• מנוף לאיסוף ידע
מגורמים בתוך
ומחוץ למערכת
הקשורים לתחום

הערכה
• "מבחן" של
המוצר עצמו

תוצר חדשני
• חשיבה מחודשת
או רעיונות
חדשניים

תרשים  :5קווים מנחים למודל  90הימים

בהשראת גישת מדעי הקדמה בחינוך ( ,)Improvement scienceמודל המחקר והפיתוח של מחזור-
-90הימים נשען על סדרת ניסויים מהירים של שינוי ופיתוח מוצר חינוכי וכלים חדשים ,תהליכים,
משימות ומערכות יחסים ,ונלקח בהשאלה ממכון ה,Institute for Healthcare Improvement-
שמטרתו לחקור רעיונות חדשניים ולהעריך את הפוטנציאל שלהם לשיפור ביצועים איכותי .לאור זאת,
המודל מיישם ששה עקרונות מרכזיים בתהליך זה (שם):
 .1התמקדות בבעיה מסוימת ובמשתמש :הגדרת הבעיה הדורשת פתרון והמשתמשים
הקשורים אליה בשאיפה לשפר ולתת מענה.
 .2התמודדות עם מגוון פתרונות לבעיה מרכזית :התמקדות בפתרון בהתאם לקבוצת
המשתמשים במקום בפתרון אחיד לכל ,אלא הבנת התנאים ,איכות הביצוע ,הלמידה והיישום
בשטח באופן יחסי.
 .3בחינת המערכת :מחקר וניתוח של התנאים המקומיים המעצבים וניסוח השערת עבודה
לניסוח פתרון לבעיה.
 .4שינוי בקנה מידה רחב דורש מדידה והערכה :הערכה ומדידה של התהליכים המרכזיים
המלווים את פיתוח האב-טיפוס ולאמוד את מידת השיפור .כמו כן ,מדידה והערכה של תוצאות
בלתי צפויות הנובעות מתהליך הפיתוח.
 .5עיגון הפרקטיקה במחקר :סבבי מחזורים זריזים של תכנון ,עשייה ,למידה ופעולה ( Plan,
 )Do, Study, Actכך שתהליכי השיפור יתבצעו במהירות.
 .6האצת שיפורים באמצעות קהילות לומדות מרושתות .סיעור מוחות וקידום תהליכי שיפור
באמצעות הקהילות המרושתות ,ממוקדות-מטרה ,מונחות על-ידי הבנה עמוקה של הבעיה,
המערכת המייצרת אותה והתיאוריה הנוגעת לפתרונה ,מכירות את המחקר בתחום השיפור
ומשמשות כמנוע להאצת תהליכי הפיתוח ,הניסוי והשיפור של התערבויות והטעמתן בשדה
ובהקשר חינוכי.
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תהליך המחקר והפיתוח במודל מחזור-90-הימים כולל שלושה סבבים משיקים :שלב קדם מעגלי
) (pre cycleבו נבחר צוות הפיתוח ומנהיגו ,מנוסחת הצעת עבודה ונקבעים המהלכים לביצוע מהלך
הפיתוח והקשרו .שלב מעגל  90הימים הנשען אף הוא על שלושה חלקים שונים :סקירה ,התמקדות
וסיכום .שלב בתר מעגלי ( )post cycleשל קבלת החלטות בנוגע לתוצאות ולתוצרי המהלך מעגלי,
כולל בחינה מחדש ,שיפור מוצר או הטמעה בשטח (שפרלינג.)2016 ,
בשלב הקדם מעגלי מתמקד הצוות המפתח בנושא הנבחר ,בזיהוי קהל היעד ,ובתוצרים לפיתוח.
הצוות המפתח דן בבעיה מסוימת בשדה החינוכי הדורשת פתרון וקשורה לאתגרים חשובים במערכת
הדורשים חשיבה מחדש ,למחסומים או לצורך בשיפור של תוצרי הקהילות המרושתות .הצוות המפתח
מתמקד בבעיה המוגדרת היטב ולא בבחינת שאלות תיאורטיות או ברמה אקדמית בלבד .שאלת
המפתח בשלב זה היא האם ניתן לפתח ולבחון את הפתרון המוצע במסגרת מחזור-90-הימים של
המודל .הקהילות המרושתות מסייעות בבחירת הנושא ,באיתור הדילמות המרכזיות ,באיתור מידע
ובאיסופו בתוך הקהילה ,בהיוועצות עם מקבלי החלטות ,חוקרים ואנשי מקצוע נוספים ,ובמיון הנושאים
לקידום או לשיפור המערכת .לאחר בחירת הנושא ,מנסח הצוות המפתח הצעה לתוכנית העבודה
(שתמשך  90יום) ככתב אמנה ( )charterבאורך  1-3עמודים ,והיא כוללת התייחסות לששה מאפיינים:


הצהרת כוונות -קווים מנחים ,מטרות ומודל עסקי בהצעה כולל נימוקים על חשיבות ביצוע
המיזם;



הצהרת מטרות – מטרות ביצוע במהלך;



קהל יעד – הגדרת קהל המשתמשים ובעלות על התוצרים;



תוצרים – הגדרת התוצר העיקרי (פרקטיקות ,כלים ,פרוטוקולים וכיו"ב);



מנהיגות הצוות וחבריו – ניסוח תחומי האחריות של חברי הצוות ושל מנהיגי המיזם;



מקורות מרכזיים ומומחים – פירוט מקורות המידע העיקריים בהם ייעשה שימוש בתהליך
הפיתוח (כולל ארגונים ,חוקרים ,בעלי מקצוע ,וחומרי קריאה) ,והגדרה של המומחים שיבחנו
את התוצר.

בשלב השני ,שלב מחזור-90-הימים ,מתבצעת סריקה ,התמקדות וסיכום של פיתוח המוצר .ראשית,
נסרקים מקורות מידע אקדמיים ופרקטיים הרלוונטיים לבעיה .הצוות המפתח מנסח תובנות עיקריות
הנובעות מתהליך הסריקה ודן בשאלות הפתוחות בתחום שנבחן .כמו כן ,מתמקד הצוות בנושא מסוים
ומעריך את ההצעות הראשוניות לפיתוח מוצר שייבחן בהמשך .לשם כך ,המפתחים מסתייעים בסקירת
ספרות עדכנית בנושא הנבחר ,מבצעים ראיונות עם מומחים בתחום ועם אנשי מקצוע ,וכן עם מומחים
מחוץ לתחום כדי לבחון נקודות השקפה שונות .נקודות חשובות העולות מקריאת המידע התיאורטי ומן
הראיונות מתועדות להמשך התהליך .בשלב זה גם מעודכנת הצעת העבודה (כתב האמנה) ומקבלת
את אישור הצוות לתחילת עבודה תוך שבוע מפתיחת מחזור-90-הימים .לאחר  30יום ,מסתיים שלב
הסקירה במפגש של חברי הצוות המפתח ,הכולל משוב ודיון בהתקדמות המהלך וכן אישור המשך
פיתוח של מודל האב-טיפוס .ארגון קרנגי מציע לפעול לפי עקרון היחסי של " :"2-2-1לקרוא שני
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מאמרים/ספרים ,לערוך שני ראיונות עם מומחים מתוך התחום ולערוך ראיון אחד עם מומחה שלא
מתוך התחום (.)Park & Takahashi, 2013
לאחר מכן ,מתחיל תת-שלב ההתמקדות בנושא מסוים שייבחן לאורך שארית הזמן במחזור-
-90הימים .באופן זה ,הצוות המפתח מתחיל להניע את תהליך החדשנות ואת פיתוח התוצר הסופי,
לצד העמקת הסקירה והידע על הנושא הנבחר ,כולל בחינת מקורות מידע נוספים באופן ספציפי לנושא
הנבחר .בנוסף ,מתבצע תהליך עיצוב גרסה ראשונה של אב-טיפוס לבחינה בקנה מידה מצומצם .אב-
טיפוס זה נבחן בזריזות על ידי בחינה תיאורטית או פרקטית .בין השיקולים שנכללים בתת-שלב זה:
חסרים ושיפורים נדרשים ,יחס בין הקטגוריות הנבחנות ,התאמה למסגרת המושגית ,התאמה לשדה
ולפרקטיקה ,והשוואה למודל הרצוי .לאחר  60ימים מתבצע שיפוט של אב-הטיפוס ומשוב על ידי צוות
המפתחים.
מחזור-90-הימים מסתיים בליטוש ובשיפור התוצר החדשני ,ובסיכום תהליך הפיתוח .בשלב
זה ,המוצר נבחן עדיין בזריזות ובקנה מידה מצומצם ,וצוות המפתחים מגיש דוח מסכם הכולל הסבר
על המוצר החדשני ,שיטות העבודה בהן נעשה שימוש ,מקורות מידע ,מסקנות והמלצות .דוח זה מוגש
לבעלי המוצר ולמובילי התהליך .לאחר הגשת הדוח מתכנס צוות הפיתוח יחד עם בעלי המוצר כדי
לקבל משוב ולדון בשימושים העתידיים האפשריים של התוצר וממצאי הדוח (שם).
השלב הבתר-מעגלי הוא השלב השלישי והוא מתקיים לאחר תום מהלך הפיתוח במחזור-
-90הימים .שלב זה הוא קצר ואורך כשבועיים במהלכם מנוסח הדוח הסופי ,זוכה למשוב מן הצוות
המוביל את המהלך ומוגש לבעלי המוצר.
כאמור ,תהליך המו"פ במחזור -90הימים מתבצע בסיוע של קהילות לומדות מרושתות
במערכת החינוך הפועלות לשיפור ביצועים בתחום ההוראה והלמידה .קהילות אלו פועלות כדי למנף
את תוצרי תהליך המחקר והפיתוח לשיפור המערכת והפרקטיקה בתהליך סקלבלי של הרחבת
השימוש במוצר החדשני והשתפרות המערכת (שם).
כך לדוגמה ,תכנית  ,Pathwaysשפותחה על ידי ארגון קרנגי עבור מכללות קהילתיות בארצות
הברית ,התבססה על תהליך מחקר ופיתוח בסיוע של קהילה מרושתת המורכבת מאנשי המכללות
הקהילתיות ,מנציגי איגודים מקצועיים ומחוקרי חינוך .מודל מחזור -90הימים שימש לפיתוח שתי
תכניות לימודים במתמטיקה :תכנית ( Statwayלסטטיסטיקה) ותכנית ( Quantwayחשיבה כמותית).
תהליך פיתוח המוצר התמקד בהכנת תכנית הלימודים ובהתאמה ייחודית של התכנית לכל מכללה
ששאפה להטמיע אותה .התכניות פותחו כדי לתת מענה לבעיה מרכזית במערכת ההשכלה הגבוהה
בארצות הברית :הישגים נמוכים במקצוע המתמטיקה הינם אחד המחסומים הרציניים ביותר להצלחה
כלכלית וחינוכית .מעל ל 60%-מהסטודנטים במכללות קהילתיות נדרשים להשלים קורסים במתמטיקה
על מנת לזכות בתואר ראשון .כ 70%-מהסטודנטים ,המתקשים במקצוע ,לא ישלימו לעולם את
הדרישות לתואר .זאת ועוד ,אוכלוסיות סטודנטים חלשות וסטודנטים שאינם רהוטים באנגלית— שתי
תתי-אוכלוסיות שהישגיהן במתמטיקה נמוכים במיוחד  -זקוקות לתכניות אינטנסיביות במתמטיקה כדי
להשלים פערים ( .)Clyburn, 2013צוות המחקר והפיתוח של ארגון קרנגי פיתח תכנית ניסיונית
שהוטמעה במהלך שנת לימודים אחת ( )2010באמצעות מודל מחזור-90-הימים ,הקהילה הלומדת
המרושתת שהוקמה כדי ללוות את תהליך המחקר והפיתוח ניסחה את תכנית הלימודים ,הפדגוגיה
והתמיכה הרצויה בסטודנטים.
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תהליך המחקר והפיתוח כלל גם מדידה והערכה של התכניות הלימודיות ויעילותן באמצעות
שאלונים קצרים שמולאו על ידי אנשי הסגל ,שהנחו את התכנית במכללות .לאחר מכן ,החל שלב
הרחבת היישום של התכנית במכללות נוספות ברחבי ארצות הברית ,שלווה בתהליכי הערכה שנתיים
של הטמעת התכנית והתאמתה לסביבות למידה שונות ,אחוזי הצלחת התלמידים עם סיום התכנית,
אחוזי סיום התואר ,והתאמות נדרשות לפי חתך אוכלוסיות ( Huang, Hoang, Yesilyurt & Thorn,
 .)2016; Yeager, Byrk, Muhich, Hausaman & Morales., 2014מהערכת התוכנית עולה
שבמהלך הטמעת התוכנית שילשו הסטודנטים את סיכויי ההצלחה שלהם במתמטיקה במחצית מן
הזמן (שם).
תהליך המחקר והפיתוח של המוצר החינוכי ,כפי שעולה מבחינת תכנית  ,Pathwaysהוא
תהליך מתמשך המתרחש במקביל להשתפרות המערכת והרחבת השימוש בתוצר החינוכי .כך למשל,
מאמצי פיתוח התוכן בתכנית כוללים הערכה מחודשת של פריטים בתכנית ,פיתוח חומרי לימוד חדשים,
והערכת מוצר מתמשכת .הקהילה הלומדת המרושתת אף יזמה קורס וירטואלי לכתיבת חומרי לימוד
לתכנית ,אשר מועבר על ידי מורי הקהילה לשאר חברי הקהילה ,וכן פותחו חומרי הנחייה למנחים
חדשים בתכנית .פיתוח מוצרי משנה אלו מצביע על תהליך הלמידה המתמדת המתרחש במערכת ועל
יכולת המערכת להטמיע שינויים תוך למידה והערכה ,מבלי לפגום באיכות המוצר הראשוני ( Huang
.)et al., 2016
יש חשיבות רבה לביצוע הערכה מתמדת של איכות המוצר והתאמתו לשדות חדשים תוך
שמירה על התכונות הייעודיות של המוצר לצד גמישות רצויה כדי להתאימו כמוצר לנסיבות הזמן
והמקום המשתנות תמידית .התהליך אינו מסתיים עם הטמעת המוצר החדשני בשדה :מינופו של
התוצר החינוכי לשדות חדשים לצד אומדני בקרה מתמשכים נשענים על הערכות שנתיות באמצעות
שאלונים למשתמשי התוכנית ,השוואות סטטיסטיות של אחוזי הצלחת התוכנית בקרב קהלים שונים,
וכן שיתופיות בפלטפורמות השונות של הקהילה הלומדת המרושתת בכל הנוגע להטמעת המוצר ומוצרי
משנה הנובעים מתהליך המינוף וההרחבה ,פרסומים רלוונטיים של דוחות מחקר ודוחות מעקב וכיו"ב.
מניתוח מודל המחקר והפיתוח שמציע ארגון קרנגי עולה חשיבות מעורבות הגוף המפתח של התוצר
החינוכי לכל אורך שלבי המחקר והפיתוח ,לצד היכולת הגמישה והמהירה בהטמעת שינויים במוצר
ובהרחבתו לשדות חדשים תוך צמצום המכשולים הבירוקרטיים למינימום הכרחי.

 2.2תהליכי מחקר ופיתוח במכון רנד ()RAND Institute
מכון רנד 20הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם בשנת  1948ומסייע למקבלי החלטות בתהליך
קביעת מדיניות באמצעות תהליכי מחקר ופיתוח .תהליכי המחקר והפיתוח במכון מתמקדים בהפצת
ידע ללא עלות ובפרסומים של מחקרים שונים העוסקים בחינוך באתר הארגון .כמו כן ,מבצע המכון
מחקרים וסקרים עבור המגזר הציבורי ,מקבלי החלטות וגופים שונים בתעשייה ,בממשל ובמגזר הפרטי
והשלישי.
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המבנה הארגוני של מכון רנד כולל יחידה העוסקת במחקר ובניתוח ויחידה נוספת הכוללת
פיתוח של כלים ופרקטיקות חדשניות בחינוך .יוזמות המחקר בתחום החינוך הן רבות ומגוונות ,כגון
מוכנות ילדי ה גן ובתי ספר יסודיים למבחני קריאה או השפעות למידה חברתית ורגשית בפרקטיקה
החינוכית.
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דוחות המחקר מתפרסמים באתר הארגון ועומדים לרשות מקבלי ההחלטות והציבור

הרחב .כמו כן ,עורך הארגון מפגשים בפורומים שונים הדנים בנושאים הנחקרים במכון .הארגון גם
מציע פתרונות אנליטיים לגופים במגזר הפרטי ,הציבורי והשלישי באמצעות ניתוח מקרים ,ניתוחי עלות,
סימולציות ומודלינג ,הערכת ביצועים ופיתוח ,ניתוח מדיניות ,הערכת תכניות ,הערכת סיכונים ,תכנון
אסטרטגי ,וסקרים שונים .כך למשל בשנת  2017התמקד המכון ב 670-מיזמי מחקר ופיתוח חדשים
ופרסם  460מאמרים ומחקרים חדשים הנוגעים לעשייה במכון .כ 76%-מסך תקציב המכון מופנה
למחקר ולניתוח ותקציבו עומד על  318.7מיליון דולר לשנה ,במימון משרדים ממשלתיים שונים
וסוכנויות ממשל ,תרומות פילנטרופיות ,וקרנות פרטיות.
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 2.2.1שתוף פעולה בין מוסדי :ארגון רנד ( )RANDוקרן המדע הלאומית ( National Science
)Foundation; NSF
אחד מן המיזמים החינוכיים של מכון רנד ,בשיתוף הפעולה עם קרן המדע הלאומית בארצות
הברית ,נועד לקדם יזמות בתחום לימודי המתמטיקה והמדעים בבתי ספר ברחבי המדינה .קרן המדע
הלאומית בארצות הברית ( )National Science Foundation; NSFהוקמה בשנת  1950כסוכנות
פדרלית עצמאית כדי לקדם את המדע, ,הרווחה והכלכלה באמריקה .תקציב הקרן בשנת  2017עמד
על  7.5מיליארד דולר והוא מיועד למימון מחקר אקדמי בתחום המדע וההנדסה 23.שיתוף הפעולה בין
שני גופים אלו ממחיש את חשיבות השיתופיות והגמישות בתהליכי המחקר והפיתוח בתחום החינוך,
כפי שתמחיש הדוגמה הבאה.
בעקבות רפורמה עליה הוחלט במערכת החינוך בתחום לימודי המתמטיקה והמדעים בבתי
ספר אמריקניים בשנות ה 90-של המאה הקודמת ,מימנה הקרן מספר יוזמות רחבות-היקף ,במטרה
להכשיר מורים באמצעות פיתוח מקצועי כדי לקדם שינוי בפרקטיקות הוראה ,שיוביל בהמשך לשיפור
הישגי תלמידים .שתוף הפעולה עם מכון רנד נערך חמש שנים לאחר הטמעת הרפורמה כדי לחקור
ולהעריך כיצד הושפעו הישגי התלמידים במתמטיקה ובמדעים מהשינוי בפרקטיקות ההוראה .תפקידו
של מכון רנד היה לחקור את אפיוני המוצר החדשני והשפעות הרפורמה ,ולהעריכם ( Hamilton et
 .)al., 2001מחקר זה נערך בשני שלבים שונים :בשלב הראשון חקר מוסד רנד  6מוסדות חינוך שיישמו
את הרפורמה במדעים ומתמטיקה בשנת הלימודים  .1996-1997מערך דומה של  6מוסדות נחקר
בשנת הלימודים שלאחר מכן ( .)1997-1998המחקר התבסס על הערכת פרקטיקות ההוראה ,הישגי
התלמידים וניתוח של עוצמת מערכות היחסים בין הפרקטיקות החינוכיות לבין הישגי התלמידים (לאחר
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שנוטרלו מאפייני רקע התלמידים) .בסבב המחקרי השני ,עסק מכון רנד בחקר שיפור הביצועים
בהוראת המתמטיקה והמדעים ובהרחבת יישום השימוש בפרקטיקות הוראה חדשות ,תוך התבססות
על המחקר הקודם שבוצע במכון .המחקר החדש היה רחב יותר והתחקה אחר תלמידים במהלך שלוש
שנות לימוד כדי לאמוד את היחס ללימוד לאחר חשיפה ארוכה לשימוש בפרקטיקות הוראה חדשות.
בדומה למחקר הקודם ,גם מחקר זה עשה שימוש באמצעים רבים למדידת הישגים ,כולל הערכות
פתוחות ,כדי לקבוע האם היחס רגיש לדרך בה נמדד ההישג (.)Le et al., 2006
על מנת לאמוד את הרחבת היישום בשימוש בפרקטיקות ההוראה החדשות נשענה בחינת
התוצרים על השלבים הבאים:
 מודל יחסי במקום השוואתי :כדי לאפיין את השפעות הרפורמה והטמעת פרקטיקות ההוראה
החדשות ולאמוד אותן ,הוצע להשתמש במודל יחסי במקום במודל השוואתי ,בבחינת ביצועי
התלמידים שמוריהם השתתפו בשלבים שונים של הרפורמה .כך ניתן היה לאפיין מאפיינים
דמוגרפיים של תלמידים שונים ולהתאים את ניתוח ביצועי התלמידים לפערים בין תלמידים
שונים ,כיתות שונות ובתי ספר שונים.
 הערכה ישירה :יתרון נוסף במודל ההערכה שפותח על ידי מכון רנד היה גלום באפשרות
לאמוד באופן ישיר את המידה בה מורים השתמשו בפרקטיקות ישנות וחדשות בהוראה שלהם.
באופן זה ,היה אפשר להתמקד בהוראה ברמת הכיתה במקום ברמת בית הספר .בשל השוני
ה רב בשימוש בפרקטיקות ההוראה בין מורים בתוך כתלי אותו בית ספר ,צץ קושי לאמוד באופן
ישיר את היחס בין השימוש בפרקטיקות חדשות ומסורתיות ,זאת על אף ההתכנות שמורי בית
הספר נחשפו לאותה הכשרה ביישום פרקטיקות הוראה חדשות ברוח הרפורמה .איסוף המידע
על מורים באופן פרטני נתן מענה על הבדלים אלו בניתוח התוצאות.
 יצירת מאגר ארצי :מכון רנד הקים מאגר ארצי עבור מורים ומנהיגים ,הכולל מידע על
פרספקטיבות משתנות במדיניות חינוכית ופרקטיקות חדשניות ,אשר נאסף על ידי המכון
באמצעות שאלונים תקופתיים בקרב מורים ומחנכים.
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דוח מחקר מטעם מכון רנד ,שהתבסס

על דיווח עצמי של מורים בנוגע ליכולותיהם ליישם את הסטנדרטים החדשים בעקבות הרפורמה
וחשיבות הפיתוח המקצועי בתהליך זה ,קבע כי ניתן לספק קווים מנחים למדינה ולמחוזות כדי
לתמוך במחנכים ולסייע לתלמידים לעמוד בסטנדרטים ,אך יש צורך ביישומים נוספים על מנת
לאמוד את שיפור הביצועים בתחום (.)Kaufman et al., 2016
תהליך המחקר והפיתוח בשיתוף פעולה זה עם הקרן כדי לבחון את עומק ואיכות פרקטיקות ההוראה
החדשות כלל גם מבחני הערכה של הישגי התלמידים באמצעות מבחנים פתוחים וסגורים ,כולל
משימות במדעים שפותחו על ידי חוקרי המכון .בתהליך זה שאפו צוות החוקרים מטעם המכון להשוות
את איכות פרקטיקות ההוראה החדשות ביחס לפרקטיקות הישנות (.)Hamilton et al., 2004
החוקרים בחנו את סוג ההכשרה המקצועית של המורים המטמיעים את הפרקטיקות החדשות ,ואת
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וכישוריהם המקצועיים (תעודות ,ניסיון הוראה ,סוגי תארים) .בנוסף ,בחנו חוקרי המכון את מידת בטחון
המורה בידע הדיסציפלינרי שלו ( .)Le et al., 2004דוחות מחקר אלו שזכו לשם ,Mosaic Project
פורסמו במלואם באתר מכון רנד ועמדו לרשות הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות.

25

מעניין לציין שתי מסקנות שעלו מדוחות מחקר אלו בסיומו של תהליך המחקר והפיתוח:
ראשית ,היחס בין הטמעת השימוש במוצר החינוכי והרחבתו לשדות נוספים ובין הישגי התלמידים
נמצא כחיובי לאורך זמן .לאור זאת ,ניתן להסיק כי יש חשיבות לתהליכי הבקרה וההערכה שבוצעו
לאורך טווח בבחינת הטמעת פרקטיקות ההוראה החדשות .שנית ,מתהליך המחקר והפיתוח שביצע
מכון רנד עולה כי על מנת לאמוד אפקטיביות של תוצר חינוכי חדש יש צורך באומדנים רבים ונוספים
מעבר למבחנים ארציים או מחוזיים למשל ,כדי להסיק מסקנות מדויקות יותר בנוגע לטיב המשתמש
ואופי השימוש בתוצר החינוכי .אומדנים נוספים אלו עשויים לתרום לשיפור המערכת וטיובה.

 2.3תהליכי מחקר ופיתוח בתכנית הNational Writing Project-
תכנית ה National Writing Project-נוסדה כרשת לפיתוח מקצועי לפני כארבעה עשורים
(בשנת  (1973במטרה להעצים את יכולות ההוראה של כל מורה בארצות הברית משלב הגן ועד רמת
מוסדות ההשכלה הגבוהה באמצעות קהילות למידה מרושתות .התכנית נפתחה לראשונה
באוניברסיטת קליפורניה שבברקלי ומתקיימת כיום ( )2018בכ 200-מוסדות לימוד הפרוסים ברחבי
המדינה (.)Liebermann & Wood, 2003
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לפי מודל התכנית תהליך המחקר והפיתוח מתחיל ביצירת קהילה לומדת מקומית במכון הקיץ,
בקהילה משתתפים מורים ומרצים ,החולקים מניסיונם בהטמעת פרקטיקות הוראה מוצלחות .תהליך
ההערכה של פרקטיקות אלו מתבצע באמצעות משובים ,דיונים וקריאה משותפת של משתתפי התכנית
( .)Tedrow, 2016תהליך הפיתוח מתמקד בשלושה כיוונים מרכזיים :פיתוח מאגר מנהיגים שיהפכו ליועצי
התכנית בקהילות המרושתות ,מיסוד תכניות ברמה המקומית במגוון מוסדות לימוד ,יצירת הזדמנויות
מחקר מתמשכות למורים ולמרצים בקהילה הלומדת.
תהליך הפיתוח שואף להוביל לשיפור המערכת ופרקטיקות ההוראה על ידי מיסוד הקהילה
הלומדת שהופכת לשותפה בתהליך המחקר והפיתוח ,שיתופי פעולה בין חברי הקהילה סביב מטרה
ומשימה משותפות ,יצירת הזדמנויות למידה משותפות בסדרת מפגשים פורמליים ובלתי פורמליים,
מקוונים וישירים ,קידום מחקר הקשור לדיסציפלינה ולדרכי ההוראה של חברי הקהילה ,פיתוח סדנאות
מקצועיות ,והפצת ידע באמצעות פרסומים ,מצגות וסרטוני וידאו.
ליברמן וווד ( ,)2003שחקרו מודל זה ,מציינות את חשיבות האינטראקציות החברתיות שנוצרו
בעקבות הטמעת התכנית:


כל חבר קהילה תורם ממומחיותו;



העברת ידע ושיתופיות מתקיימות בתוך הקהילה הלומדת;



פלטפורמות מקוונות ופורומים לחילופי ידע מהווים בסיס למחקר ופיתוח;

 25ראה למשלhttps://www.rand.org/pubs/working_papers/WR165.html :
 26ראהhttps://www.nwp.org/cs/public/print/doc/about.csp :
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תהליכי בקרה והערכה מתבצעים על ידי חברי הקהילה;



העברת הבעלות על הידע ללומדים;



הנהגה שיתופית;



חשיבה על הוראה באמצעות חשיבה על למידה;



ניסוח מחודש של זהות מקצועית של אנשי הוראה.

ממחקר השוואתי בין פיתוח מודל התוכנית בשתי סביבות למידה שונות (אוניברסיטת קליפורניה
שבלוס אנג'לס ( )UCLAהממוקמת בלב קהילה אורבנית ,ותיקה וממוסדת ואוניברסיטת  - UKקהילה
צעירה ומתפתחת בפריפריה) עולה כי יש צורך בבחינה מתמדת של איכות התכנית ,הטמעת פרקטיקות
הוראה חדשות והשימוש בהן בשדה ,וכן חשוב לבצע הערכה של הקשר בין הטמעת הפרקטיקות ושיפור
הישגי התלמידים והלמידה .בנוסף ,יש לבחון את מעורבות משתתפי התכנית כחברי הקהילה הלומדת
גם לאחר תום מכון הקיץ בתהליכי מחקר ופיתוח נוספים הנובעים מתהליך הטמעת התוכנית הראשוני.
ליברמן ופרידריך ( ,)2007מציינות את חשיבות השיתופיות בקהילה הלומדת ככלי לשיפור הביצועים
בלמידה ובהוראה .משתתפים שהשכילו לשפר ולפתח את פרקטיקות ההוראה שלהם ,העצימו במקביל
את יכולתם לתמוך בעמיתים ,להגביר את הידע שניתן לחלוק עם אחרים ואת הבנתם ביחס לאתגרים
עמם מתמודדים עמיתיהם .באופן זה ,התפתחו מספר תהליכי מחקר ופיתוח מקבילים ומשיקים של
תוצרים חינוכיים שנבעו מהטמעת התוכנית המקורית בהקשרים מקומיים.
תהליך המחקר והפיתוח בתכנית זו נשען על הקהילה הלומדת ,שמטרתה לסייע למורים לשפר
את טכניקות הוראת הכתיבה ,על סמך של שותפות בין אוניברסיטאות ובתי ספר מקומיים .עם שיפור
פרקטיקות ההוראה מתחוללים מספר תהליכי פיתוח משניים נוספים :כל קהילה מקומית מפתחת
מוצרים ופרקטיקות חינוכיות על בסיס הידע והמומחיות של בוגרי מכון הקיץ .מוצרים אלו כוללים למשל
סדנאות כתיבה ,הקמת אתר אינטרנט לפרסום מאמרים ושיתופי ידע ,פלטפורמות וירטואליות ,עלוני
עדכונים וכיו"ב .באופן זה ניתן להבחין כיצד פיתוח התכנית כאב-טיפוס חדשני בקמפוס של אוניברסיטת
ברקלי בשנת  1973ומינופה לקמפוסים נוספים ,הוביל להטמעת התכנית ברחבי המדינה ולפיתוחה
ול שיפורה באמצעות יוזמות משנה כמו רשת מכוני קיץ או הכשרות מקומיות ,אשר בתורן הופכות את
התכנית למוצר מוטמע בר-קיימא .יש לציין כי בתחילת תהליך המחקר והפיתוח של התכנית מימון
התהליך נעשה על ידי תכנית ה National Writing Project -כלקוח מייצר .כיום מימון התכנית מתבצע
על ידי רשת של לקוחות קצה (קמפוסים אוניברסיטאיים ובתי ספר) ,אשר מרחיבים את תהליך המחקר
והפיתוח לבחינת מגוון רחב של תוצרי משנה כמו הקמת קהילות לומדות בית ספריות ,עלוני עדכונים
או סדנאות כתיבה לציבור הרחב ( .)Huang et al., 2016התכנית ממחישה כיצד ניתן באמצעות תהליך
של מחקר ופיתוח של מיזם חינוכי חדשני למנף ולשפר פרקטיקות הוראה תוך הפיכת המוצר החדשני
למוצר מוטמע ובר-קיימא.
התוכנית מבוססת על מודל של שיתופיות ,משתתפים שהשלימו את מכון הקיץ ,חולקים את
הידע שצברו עם חברים אחרים בקהילה המרושתת ומסייעים בתורם להתניע תהליכי מחקר ופיתוח
בקהילות המקומיות שלהם על ידי מיסוד מיזמים כמו סדנאות כתיבה לכותבים ,פיתוח קורסים ומענים
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נוספים בהתאם לצרכי הקהילה .באופן זה התוכנית גם מפתחת מאגר של מורים בכל הדיסציפלינות
והרמות ,החולקים את מחויבותם ומומחיותם עם שאר חברי הקהילה.
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 .3דיון ומסקנות
תהליכי מחקר ופיתוח בתחום החינוך מתקיימים בארגונים וביחידות שונות במגזר הציבורי ובמגזר
הפרטי והשלישי ,וכן ביחידות מחקר ופיתוח המייצגות שיתופי פעולה בין המגזרים השונים .אם כי
יחידות שונות כמו מכון רנד וקרן המדע אירלנד מתמקדות במחקר ובהערכה לצרכי מדיניות והפצת ידע,
בעוד שיחידות כמו תכנית ה National Writing Project-מתמקדות בפיתוח כלים ופרקטיקות הוראה
חדשות ,חשוב להדגיש כי כל הגופים והארגונים שנסקרו במסגרת זו מציינים את חשיבות תהליכי
הבקרה וההערכה לכל אורכו של תהליך המחקר והפיתוח בהטמעת חדשנות במערכת.
מניתוח הדוגמאות שנבחנו עולה כי הן יחידות המו"פ במגזר הציבורי והן יחידות המו"פ במגזר
השלישי שמות דגש רב על הקשר עם השדה בתהליך ההטמעה של תוצר חדשני מחד גיסא ,ועם
ההנהגה וקובעי המדיניות מאידך .לצד בחינת כלים ופרקטיקות חדשים בשדה ,הגופים השונים חוקרים,
אומדים ומבקרים את התהליך ,ומפרסמים את הידע הנרכש ומנגישים אותו לציבור הרחב ולמקבלי
החלטות .בשונה מיחידות המחקר והפיתוח במגזר הפרטי או במגזר השלישי ,במגזר הציבורי
מתמודדות יחידות המו"פ עם אתגרים הנובעים מן המבנה הניהולי של משרדי הממשלה ,מהאינטרסים
הפוליטיים והכלכליים המניעים את חזון המשרד הממונה על יחידת המו"פ ומהדרישות העולות מהשטח
גם יחד.
תהליך המחקר והפיתוח כולל מספר שלבים :שלב ההמצאה בו דנים ברעיונות לפתרון בעיה
באמצעות ניסוח וחשיבה על מוצר ,שירות או פרקטיקה חדשה ,שייצרו ערך חדש במערכת .שלב האימוץ
של אב הטיפוס ,תוצר חדשני המוצג למקבלי ההחלטות ולקהילה כדי שיעריכו את השימוש בו ,וכן
תהליכי בקרה של שביעות רצון מן השימוש הראשוני בתוצר ,ושלב יצירת הסביבה לקליטת פרקטיקות
נוספות ,שנשען על תיאום פעולות ,תכנון והוצאה לפועל כדי לאמץ את התוצר ולקבוע את ערכו.
לשם כך ,חשובה הנהגה ארגונית המסוגלת לכוון אנשים ולהניע אותם או את הרעיונות שלהם כדי
להוביל שינוי ולהטמיע אותו .כפי שעולה מהדגמים השונים שנסקרו לעיל ,גישת הנהגה קבוצתית
מאפשרת אימוץ גישה הוליסטית יותר בנוגע להשפעות השינוי ,מצמצמת התנגדות פנימית בקרב צוות
ההנהלה ובין גורמים שונים ברמות שנות בתוך הארגון ,ומסייעת להימנע מהעברת מסרים שונים על
ידי דרגות שונות בהנהלה .גם מבנה ארגוני התומך בהטמעת חדשנות במערכת הוא חשוב .מבנה
מרושת ושטוח מאפשר תקשורת בין גורמים שונים ברמות שונות בתוך הארגון ומחוץ לו ,וכן מעודד
פעולות קבוצתיות חוצות-תחומים .תוכנית אסטרטגית אפקטיבית מסייעת במהלך תהליכי מחקר ופיתוח
כדי להגדיר באופן ברור את מטרות הארגון והחזון הרצוי .יש חשיבות בעירוב כל עובדי הארגון בתהליך
שיוביל להטמעת חדשנות מעבר לרמת ההנהגה הארגונית באמצעות תהליכי למידה ותקשורת רב-
ערוצית .ברמה ממשלתית ,מעורבות של משרדי חינוך והכרה בחשיבות תהליכי המו"פ ,לצד תקצוב
ממשלתי של מיזמים ומחקרים בנושא ,הם חיוניים להצלחת התהליך ביחידות מו"פ ממשלתיות .במגזר
השלישי יש חשיבות לקשר בין הנהגת הארגון המנסחת את החזון והמטרות ובין היחידות השונות
המפתחות וחוקרות את התוצרים החינוכיים .כמו כן ,יש חשיבות ללקוחות הקצה ולמשתמשים אשר
אמורים להטמיע את השימוש בתוצרים החדשניים.
מקורות המימון של יחידות המחקר והפיתוח במגזר הציבורי הם תקציבים ממשלתיים שונים בעוד
שבמגזר השלישי והפרטי ניתן למצוא גם תקציבים המגיעים מקרנות פילנטרופיות ,תורמים פרטיים
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וסוכנויות ממשל ואחרות שאינן משרדים ממשלתיים .כל הגופים שנסקרו מפרסמים את המידע שהופק
מתהליך המחקר והפיתוח ומפיצים את הידע שנרכש במגוון אופנים :דוחות מחקר וסקרים ,מאמרים
אקדמיים ומאמרי דעה ,אתרי אינטרנט של הגופים והתוכניות ,עלוני מידע ,מצגות וכיו"ב .חשוב להדגיש
כי חלק ממאמצי המו"פ מופנים גם לסוגיה זו של הפצת ידע.
מולגן ובידר ( )Mulgan & Leadbeader, 2013מציעים עשרה עקרונות להבנת תהליכי מחקר
ופיתוח ,אשר מתקשרים לתובנות העולות מסקירה זו:
 .1לא ניתן להבטיח הטמעה מוצלחת גם של תוצר חינוכי מיטבי ,שכן הצלחה תלויה
במערכת המטמיעה; תהליכי מחקר ופיתוח טובים ככל שיהיו תלויים במידה רבה במערכת
אשר מפעילה אותם .מערכת שמשכילה לשלב בין החזון ברמה האסטרטגית ובין היישומים
של חזון זה ומטרותיה ברמת השטח ,מצליחה להטמיע חדשנות ולהוביל לשינויים הרצויים.
 .2מערכות שונות זקוקות לגישות מחקר ופיתוח שונות; הבדלים הנובעים ממגזרים שונים,
מבנה ארגוני ,אופי ההנהגה ,התרבות הארגונית ,מספר השחקנים והרמות בארגון ויכולת
הביצוע משפיעים בתורם על טיב התהליך .מכאן שיש להתאים את תהליכי המחקר והפיתוח
למשתנים השונים הטבועים במערכת.
 .3חדשנות מערכתית נשענת על שיתופי פעולה; שיתופי פעולה בין מגזריים ,בין מוסדיים ובין
אישיים מסייעים בתהליך הטמעת החדשנות במערכת .לקהילות לומדות מרושתות יש תפקיד
מרכזי בתהליך זה בתור מפתחות ,יוזמות ,מעריכות ומפיצות של הידע ושל התוצרים
החינוכיים ,אשר בתורם מניעים מעגלי משנה של תהליכי מחקר ופיתוח.
 .4יצירת ערך תלויה בשיתופיות :שיתופי פעולה יוצרים ערך רק אם הם מפיצים אותו .שיתופיות
היא חיונית לאורך כל שלבי המחקר והפיתוח ,שכן היא תורמת לטיוב התוצר החינוכי ,להערכתו
ולהרחבת השימוש כמוצר בר-קיימא.
 .5חדשנות מערכתית דורשת שינוי התנהגותי; הובלה של שינוי התנהגותי משולה ליצירת
תנועה חברתית ,שינוי זה עשוי להיות ברמת הארגון ,ההנהגה ,המשתמשים והמערכת כולה.
לרוב הוא יהיה הדרגתי ,בעיקר שינויים במגזר הציבורי.
 .6חדשנות מערכתית דורשת סגנונות ניהול שונים; בשל מורכבותה ,הטמעת חדשנות
במערכת דורשת מספר סגנונות ניהול שונים של התהליך בנקודות זמן שונות .מנהיגות
קבוצתית והתנדבותית הנשענת על תרומת כל אחד מחברי ההנהגה עשויה לתרום בקידום
מערכות הנוקטות בגישה הוליסטית יותר בעוד ששדרת ניהול קשיחה מאפיינת חדשנות
מערכתית המופעלת "מלמעלה" במגזר הציבורי.
 .7חשיבות התזמון בהטמעת תוצר חדש; מערכות מגיבות לשינוי באופנים שונים בנקודות זמן
שונות .לעתים הן פתוחות לשינויים רדיקליים ולעתים הן מסוגלות להטמיע רק שינויים
הדרגתיים .מינוף מקסימלי של תוצר חינוכי יתרחש רק כשהמערכת נמצאת בתהליך של
טרנספורמציה ושינוי ארגוני.
 .8חשיבות ההתערבות במקום מסוים; יש חשיבות לנקודות המינוף לאורך תהליך המחקר
והפיתוח ,אך הן חייבות להתחשב בגורמים כמו מאפיינים פיזיים של המערכת ,זרימת המידע,
החוקים והמטרות ,המסגרת והיעדים.
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 .9הדרגתיות בהטמעה; לרוב שינויים מערכתיים כוללים היבטים שונים הלקוחים מהמערכת
הישנה ,משולבים במערכת החדשה ,וכך מקלים את השימוש בתוצרים החדשניים .מרבית
תהליכי המחקר והפיתוח במגזר הציבורי והשלישי דוגלים בהדרגתיות בהטמעת השינויים
החינוכיים.
 .10חשיבות קפיצות מדרגה בתהליך ( ;)leapfroggingעל אף האמור לעיל ,טמונות הזדמנויות
שונות גם בתהליכים של קפיצת מדרגה (תהליכים רדיקליים) ,המאפשרים למערכת חדשה
להחליף ישנה ,ממש כפי שארע עם המהפכה הדיגיטלית .כך למעשה ,במקום רפורמות
בחינוך ,יש מקום לחשוב על תהליכי מחקר ופיתוח כמקפצת מדרגה ליישום תהליכים ,כלים
ופרקטיקות חדשניות אשר יחליפו כליל את הקיים במערכות חינוך.
לסיכום ,נדגיש כי המחקר על תהליכי מחקר ופיתוח בשדה החינוכי ועל מודלים להטמעת תהליכים
אלו במערכות חינוך הוא בראשיתו .דרושים מחקרים נוספים כדי לבחון כיצד מערכות חינוך שונות
וארגונים חינוכיים בישראל ובעולם מבצעים תהליכי מחקר ופיתוח ,מהי האפקטיביות של תהליכים אלו
מבחינת השדה והאם הם מובילים להטמעת מוצר חינוכי חדשני והפיכתו למוצר בר-קיימא ,האם
תהליכים אלו משפיעים על קביעת מדיניות בתחום החינוך לאורך זמן ,והאם הם מובילים לשינוי ארגוני
ומערכתי (ראה טבלה מסכמת .)1
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שם

מטרות

תקציב

חזון

מגזר

מאפיינים מרכזיים

התוכנית/יחידה
יחידת המו"פ

קידום חדשנות,

הטמעת

ממשלתי

הממשלתית

טכנולוגיה ומדע כדי

חדשנות ומחקר

ופדרלי

במדינת

לקדם את הכלכלה

בדגש על

מרכזיים ,שיתופי

ויקטוריה

והצמיחה במדינה

תפוקות במדע,

פעולה עם מגזרים

מצוינות בין

שונים ,והפצת ידע

ציבורי

קבוצות עבודה
סביב נושאים

לאומית,
ומסחור של
תוצאות מחקר
אקדמי
הפדרציה של

הובלת תהליכי

קידום ידע

ממשלתי ומגזר

גופי המו"פ

מדיניות וקידום שיח

וחדשנות

שלישי

החינוכי בישראל

שיתופי בנושא

במערכת

ציבורי

מיזמים שונים
וקבוצות עבודה,
קהילה לומדת

יעדים פדגוגיים,

מרושתת ,הפצת

חילופי ידע ואיגום

ידע באמצעים

משאבים

שונים

קרן המדע

קידום אסטרטגיות

הפיכת אירלנד

אירלנד

במחקר ובפיתוח

למובילה

שונים ,הפצת ידע

במדע ובטכנולוגיה

עולמית בתחום

במגוון אופנים,

באמצעות השקעות

מחקר הנדסי

תמיכה במחקר

ובמעורבות של

ומדעי ,גילויים

אקדמי ,מימון

גופים מהעולם

וחדשנות

חוקרים ותוכניות

ממשלתי

ציבורי

העסקי והמגזר

קידום מיזמים

לימוד

הציבורי.
Centre for

תמיכה במדינות

קידום החינוך

ארגוני ובין

Educational

החברות בארגון

ברמה עולמית

לאומי

Research and

ובשותפים

פרקטיקות

Innovation

במאמצים לקדם

אפקטיביות

למידה מתמשכת

במדינות שונות,

לאורך החיים;

תמיכה בניסויים כמו

קידום מחקר

בניית כלים חדשים

השוואתי בין לאומי,

וטכניקות לתמיכה

חדשנות ומאפייני

במדיניות חינוכית

מפתח; חקר גישות

מיטבית

חדשניות ועתידניות

ובפרקטיקות ,כלי

ביחס לחינוך

הערכה חדשים,

וללמידה; מיסוד

גישות לבניית

יחסים בין מחקר

יכולות מערכת
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ציבורי

ניהול מחקרים בין
לאומיים ,זיהוי

חינוכי ,חדשנות

החינוך ,ומאפיינים

ופיתוח מדיניות.

להערכת התקדמות

ארגון קרנגי

שימוש במדעים

קידום מחקר

לקידום ההוראה

ובקהילות מרושתות

ומדיניות

הימים לבחינת

כדי לפתור בעיות

בתחום החינוך

תוצר חינוכי חדש

ארגוני ופדרלי

שלישי

ארוכות טווח בשדה

מודל מחזור-90-

והטמעתו במערכת

החינוכי ולהציע
פתרונות
מכון רנד

שלישי

דוחות מחקר ,ניתוח

הפצת ידע

סיוע למקבלי

ארגוני ופדרלי,

ומחקרים

החלטות

סוכנויות

מקרים ,ניתוחי

בתהליך קביעת

ממשל ,קרנות

עלות ,סימולציות

מדיניות

ותורמים

ומודלינג ,הערכת

באמצעות

פרטיים

ביצועים ופיתוח,

תהליכי מחקר

ניתוח מדיניות,

ופיתוח

הערכת תכניות,
הערכת סיכונים,
תכנון אסטרטגי,
סקרים שונים.
שלישי

יצירת קהילות

National

שיפור המערכת

העצמת יכולות

ארגוני (תחילת

Writing

ופרקטיקות

ההוראה משלב

הדרך)

לומדות מרושתות

Project

ההוראה על ידי

הגן ועד רמת

ולקוחות קצה

המובילות תהליכי

מיסוד הקהילה

מוסדות

(כיום)

משנה של מחקר

הלומדת ,שיתופי

ההשכלה

ופיתוח ,מיסוד

פעולה סביב מטרה

הגבוהה

מיזמים כמו סדנאות

ומשימה משותפות,

באמצעות

כתיבה לכותבים,

יצירת הזדמנויות

קהילות למידה

פיתוח קורסים

למידה משותפות,

מרושתות.

ומענים נוספים

קידום מחקר

בהתאם לצרכי

הקשור

הקהילה .באופן זה

לדיסציפלינה

התוכנית גם

ולדרכי ,פיתוח

מפתחת מאגר של

סדנאות מקצועיות,

מורים

והפצת ידע
טבלה  :1טבלה מסכמת גופי מו"פ
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