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יש לחצות אותו בזהירות

מאת מייקל פויר1

אנו כ כך  נתונים" תלויה אצלנו על קיר במשרד.  "צורת הרבים של אנקדוטה אינה  רזה שכתוב בה 
מסקנות  והסקת  מחקר  של  גבוהים  לסטנדרטים  מחויבותנו  את  ולאחרים  לעצמנו  מזכירים 
המשפיעים על חייהם של אנשים או על פעילותם של ארגונים. סיסמה זו הולמת במיוחד את עולם 
משקל  די  אין  להן  ההתנגדות  או  והתמיכה  הדעות  של  הקקופוניה  בתוך  כי  לעיתים  נדמה  שבו  החינוך, 

לנתונים או לממצאי מחקר פורמליים. 

ואחת  אחד  לכל  רבות.  הגדרות  יש  "נתונים"  למילה 
כלכלה,  אפידמיולוגיה,  משפטים,  בהיסטוריה,  מהעוסקים 
עיתונאות,  מתמטיקה,  הוראה,  ביולוגיה,  המדינה,  מדעי 
סטטיסטיקה, אתנוגרפיה, פיזיקה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, 
עם  לעבוד  משלה  או  משלו  דרך  יש  פילוסופיה  או  הנדסה 
נתונים  על  המבוססות  שונות  מערכות  אומנם  נתונים. 
)evidentiary systems( פועלות על פי עקרונות משותפים 

של תקפות ואמינות, אולם השיטות שבהן משתמשים כדי 
להגיע למסקנות משתנות מתחום לתחום.  

פרופ' מייקל פויר הוא דיקן בית הספר לתארים מתקדמים בחינוך ופיתוח אנושי ופרופסור למדיניות חינוכית באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. מחקריו עוסקים   1
ולממשלים  פויר מייעץ למוסדות חינוך  ושימוש במדעי החברה לקביעת מדיניות. פרופ'  ובאי־שוויון, שותפויות פרטיות-ציבוריות במדיניות מדע,  בחינוך 

בארצות־הברית, בישראל, באירופה, בברית־המועצות לשעבר ובמזרח התיכון, והוא חבר בוועדת ההיגוי של היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך.

2021. פרופ' פויר יהיה אחד  הטקסט שלהלן תורגם ועּובד כחומר רקע לכנס השנתי של היוזמה בשיתוף קהילת חינוך 2020, אשר ייערך ב-12 בינואר   
הדוברים המרכזיים בכנס. 

לפרסום המלא ראו:   
 Feuer, M. J (2015). Evidence and Advocacy. In: Feuer, M. J., Berman, A. I., & Atkinson, R. C. (Eds.), Past as Prologue: The National
Academy of Education at 50. Members Reflect. Washington, DC: National Academy of Education

בעולם החינוך נדמה 
לעיתים כי בתוך הקקופוניה 

של הדעות והתמיכה או 
ההתנגדות להן אין די 

משקל לנתונים או לממצאי 
מחקר פורמליים



רבות,  דיסציפלינריות  מסורות  על  הנשען  תחום  בחינוך, 
מדידה,  שיטות  על  דיונים  כמובן  מעוררת  לנתונים  הדרישה 
לכולם  שתתאים  שיטה  למצוא  הניסיון  ומחקר.  הערכה 
נתונים  של  ולעיבוד  לאיסוף  אחת  סכמה  או  מתודה  ולכפות 
יש  אחר,  מדעי  תחום  בכל  כמו  בחינוך,  הגיוני.  בלתי  הוא 
לפעול על פי מתודולוגיה מהימנה כדי לגבש טענות ולהסיק 
מסקנות. ההתקדמות בתחומי האסטרונומיה, האבולוציה או 
לא  הריאות,  סרטן  להתפתחות  העישון  של  תרומתו  בגילוי 
סבורים  כן,  אם  מדוע,  אקראיות.  בדיקות  באמצעות  הושגה 
הרלוונטית  או  הטובה  הדרך  זו  כי   – בחינוך  העוסקים   – אנו 
ביותר כשמדובר בתחום שלנו? בבואנו לגבש טענות ולהסיק 

ולהמשיך לחפש באדיקות  לנתונים בקפדנות, להשתמש במגוון שיטות מחקר  מסקנות עלינו להתייחס 
הוכחות אמפיריות ולוגיות. 

בתחום החינוך, בשונה מתחומים מדעיים אחרים, לכולנו יש ניסיון אישי ההופך אותנו ל"נוגעים בדבר". 
אפילו אלו מאיתנו הדוגלים בחינוך דמוקרטי ופלורליסטי מתלוננים לא פעם שכל מי שלמד בבית ספר 
)כלומר, כולם כמעט(, מרשה לעצמו לבקר את בתי הספר ואת שיטות החינוך הנהוגות בהם ואף להציע 
מתקבלות  שבו  תחום  כאל  אליו  ולהתייחסות  החינוך  של  הגרוע"  ל"מוניטין  תורם  הדבר  אלטרנטיבות. 

החלטות באופן אינטואיטיבי. לתפיסה הזו יש הקשר תרבותי־היסטורי.  

פועלת  היום   החינוך  מערכת  ביזור.  תהליכי  החינוך  מערכת  עברה  הברית  בארצות  האחרונות  בשנים 
ביצירתיות אישית וחדשנות המתבססת על יוזמות מקומיות ולא על ריכוזיות קונפורמיסטית; היא מעודדת 
מופתעים  אנו  מדוע  השאלה  עולה  לכן  התלמידים.  בשונּות  ומכירה  הקהילה  של  ושותפות  השתתפות 
כנראה  זהו  לדעתי,  וברפורמות?  בשינויים  התומכים  אישיים  וזיכרונות  ערכים  של  מנוכחותם  וחוששים 
הציבורי  החינוך  של  יתרונותיו  עבור  התלהבות,  בחוסר  אם  ובין  בשמחה  אם  בין  לשלם,  שעלינו  המחיר 
הצומח אצלנו מהשטח, חינוך שבאמצעותו הצלחנו כנראה לחנך יותר תלמידים מכפי שהצליחו מדינות 
ריצ'רד  פרופ'  זאת  שניסח  כפי  המטבע,  אותו  של  השני  הצד   .)Goldin and Katz, 2008( אחרות  רבות 
ֵאלמור2 הוא ש"בתי הספר שלנו תמיד רוחשים משינויים", שינויים שרק מעטים מהם באמת מבוססים 
על נתונים. לכן האתגר העומד לפנינו הוא למצוא דרך אשר תאפשר להמשיך להתייחס ברצינות לחוויות 

ולניסיון האישי של הנוגעים בדבר בלי שאלו ימנעו איסוף וניתוח אובייקטיבי של הנתונים. 

נכון, לא קל לשלב בין ערכים, נטיות פוליטיות, העדפות, דעות 
קדומות, חוויות, טעמים ורעיונות של אנשים שונים. ואולם, אנו 
חיים עם כל המתחים הללו מבחירה. היו חברות שניסו לדכא 
את ערכיהם של האזרחים ואת חופש הבחירה שלהם ושילמו על 
כך מחיר עצום )Koestler, 1961(; אחרות ניסו לדכא את האמת 
 Ibsen,( המדעית כשזו עמדה בדרכן של הפוליטיקה או הדת 
בו  ולחשוד  האישי  לניסיון  בזלזול  להתייחס  במקום   .)1882

כמעכיר את המים הטהורים של המדע, עלינו להבין כיצד ניתן 
להכיל אותו וגם, אם הדמוקרטיה חשובה לנו, להתענג עליו בלי 

להתעלם מההטיות הנובעות ממנו. 

יועץ  )Richard Elmore( הוא חוקר חינוך באוניברסיטת הרווארד וחבר באקדמיה הלאומית לחינוך בארה"ב. נוסף על כך שימש  פרופ' ריצ'רד אלמור   2
בחינוך  רפורמות  בחינוך,  מדיניות  של  והערכה  ניתוח  ספרית,  בית  במנהיגות  עוסקים  מחקריו  האמריקאי.  בקונגרס  החינוך  בתחום  חקיקה  לענייני 

והתפתחות מקצועית של צוותי הוראה ]כל הערות השוליים במסמך הן של העורכות[.

ההתקדמות המדעית 
בתחומי האסטרונומיה, 
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וזה עוד לא הכול. ניסיון ודעה אישית חשובים לא רק משום 
 )inclusive democracy( שאנחנו תומכים בדמוקרטיה מכלילה
"החיים  את  לחיות  מהשאיפה  כחלק  לחינוך  ומתייחסים 
הטובים" )Cremin, 1981(, אלא גם מפני שפרקטיקה מקצועית 
וניסיון הם מקור חשוב לידע. הידע הזה דרוש לנו כדי לעדכן 
להסתכל  עלינו  שימושי.  מחקר  ולעצב  ותוכניות  רפורמות 
כינה  שאותם   ,)Experiential evidence( מחקריות  ראיות  על 
הפרקטיקה",  "חוכמת  נשכח  הבלתי  בשם  שולמן  לי  פרופ' 

כאל חלק בלתי נפרד מנתוני המחקר. במילים אחרות, מדוע לא יהפכו ההתנסויות של המורים בכיתות 
הלימוד לנתונים, שיסייעו לבסס תיאוריה על שיפור פרקטיקות ההוראה? מדוע לא תשמש המורכבות של 

הבירוקרטיה האדמיניסטרטיבית באוניברסיטאות כבסיס לגיבוש מתודות עדכניות לשינויים מוסדיים?

הרצון לכלול תובנות וערכים של אנשי המקצוע בשטח ולהתייחס להשפעות או להשלכות של המדיניות 
על אנשים וארגונים אינו מבטא עמדה אתית בלבד. מדובר גם בצורך אקדמי, מכיוון שהידע הפרקטי חיוני 

לבנייתה של תיאוריה שימושית.  

ניתן גם לומר, במטפורה מתחום הקרקס, שזהו חבל דק שעלינו להלך עליו בזהירות. החינוך במהותו הוא 
עניין פוליטי )Jennings, 2015; Henig, 2008( והוא כשלעצמו אינו בעייתי. הבעיה מתחילה כשהתמיכה 
ניסיון לבין  בין  בצד כזה או אחר מעכבת את הִקדמה. אחת הדרכים להתמודד עם המתח המתמיד הזה 
נתונים היא לשקול מהן האלטרנטיבות. ברור שאנחנו לא רוצים לחזור לדחות נתונים עובדתיים כפי שהיה 
טרום עידן הנאורות, ואנחנו בוודאי לא רוצים לבטל את התוקף של חוויות, ניסיון וערכים אישיים. קנת 
)Ken Prewitt et al., 2012( הציע פשרה חכמה – להבחין בין מדיניות "המבוססת על עובדות"  פרוויט 
מהחלטות  חשוב  חלק  להיות  וצריך  יכול  המדע  האחרונה,  פי  על  מעובדות".  "המושפעת  מדיניות  לבין 

שמבוססות על מניעים פוליטיים וערכיים.

הגיונית  פשרה  ולמצוא  כזו  בסביבה  להתנהל  להצליח  כדי 
פוליטי,  בתחום  אובייקטיביים  בנתונים  שימוש  שתאפשר 
לשימוש  בקריאה  להסתפק  נוכל  לא  חינוך,  כמו  ואישי  רגשי 
נרחב וקפדני יותר בעובדות. לא מדובר במשימה קצרת מועד 
והיא אינה מיועדת לקצרי הרוח. יש לנו תשוקה עזה לנתונים 
שכדי לספקה אנחנו מזמינים ומשלמים לארגונים מקצועיים 
)הדבר  וממצאים  נתונים  של  עצומה  כמות  עבורנו  שייצרו 
מוכר לי מעבודתי רבת השנים בארגון שנוסד בדיוק על מנת 
הללו,  הנתונים  כל  עם  עושים  מה  אבל  זו(.  תשוקה  לספק 
ומה  המזמינים?  עליהם  חושבים  מה  בהם?  משתמשים  כיצד 
נשאר מהם אחרי שנכתשו באיטיות במשך שנים במסדרונות 
עבודות  למרות  )וזאת  ברור  לא  עדיין  זה  כל  הבירוקרטיה? 

מצוינות שנעשו בנושא וביניהן אלו של קרול וייס, דיויד כהן, לוריין מקדונל וצ'רלס לינדבלום(. 

בין הניסיונות החדשניים לשלב בין מדע לפוליטיקה בתחום החינוך, ניתן למנות את הקמתה של האקדמיה 
ואולי אף נאיבית, של  )National Academy of Education(. מדובר בדוגמה מובהקת,  הלאומית לחינוך 
התשוקה האמריקאית לשלב בדיונים הללו גם נתונים אמפיריים ומומחיּות מתחומים שונים ומדיסציפלינות 

שונות )שאילולא כן היו נשלטים רק על ידי פוליטיקה או דת(. 3

ויד הנדיב. היא  2003 כמיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך  היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך הוקמה בשנת   3
הוקמה בהשראת ארגון ה-National Research Council( NRC( האמריקאי, ומתודות העבודה ביוזמה נשענות על מוסד זה.
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בתקופת עבודתי ב-NRC ובמהלך פעילותי באקדמיה הלאומית לחינוך בארה"ב )NAEd( למדתי שלושה 
דברים חשובים, אשר עשויים לדעתי לסייע לנו להתכונן לעתיד באופן פרודוקטיבי.4

נתונים כמטרה )Evidence as a cause(. חברת צוות מצוינת בצוות NRC אמרה לי בראיון לרגל    .1

יכולה לתמוך בפומבי  פרישתה, שבמהלך עבודתה היא חשה לא פעם תסכול רב מכך שלא הייתה 
ואחת  אחד  לכל  ב"ִנראות".  מעט  לא  תלויה  הארגון  של  המהימנות  מידת  ללבה.  היקרים  בנושאים 
מאיתנו יש סדרי עדיפות אישיים. והשאלה הנשאלת היא איך אפשר למנוע מנתונים מדעיים חשובים 
לאבד מערכם בגלל עמדות אישיות של חוקרים השואפים לחולל שינוי? יש בנמצא היום מכוני מחקר 
וייעוץ רבים העוסקים בעיצוב מדיניות ומקדמים תמיכה בעניינים שונים בכסות של מחקר. יתרונה 
של האקדמיה בעולם כזה תלוי ביכולתה לתעדף ולהישאר נאמנה לנתונים על פני תמיכה ברעיונות 

 .)advocacy( ובמהלכים או תהליכי לובינג

נהלים עם רציונל: לאתגרים מורכבים בחינוך בדרך    .2

כלל אין פתרון אופטימלי יחיד. ניתוח מדיניות רציונלי 
השואף  כזה  סיימון,  הרברט  של  ובזכותו  לדעתי  הוא, 
ראיות  על  המתבססים  דיים  טובים  פתרונות  למצוא 
מוחלטים  לפתרונות  להגיע  השואף  כזה  ולא  מספקות, 

המתבססים על חישובים ודאיים. 

טומנים   NRC-ב עושים  שאנו  הלימודיים  התהליכים   
על  מתבססות  שלנו  ההמלצות  פרדוקס.  בחובם 
יקרה מבחינת  כזו  מתודולוגיות קפדניות, אבל קפדנות 
אמצעים וזמן. לפעמים עובר זמן רב כל כך עד שמתקבלת 
המלצה כתשובה לשאלתו של לקוח )איש מטה במשרד 
נשכחה.  או  הוחלפה  כבר  המקורית  שהשאלה  החינוך( 
כדי למנוע זאת, עלינו לאזן בין הסטנדרטים של הבדיקה, 

למידה ומהימנות לבין חלון הזמן שבו יש לפעול.

מורכבות וחוסר שביעות הרצון ממנה. פיזיקאי זוכה פרס נובל סיפר לי פעם שלאחר שניסה    .3

לחקור את מערכת החינוך מגן ועד י"ב )K-12(, החליט שכבר יהיה פשוט יותר לחקור את מבנה היקום. 
אכן, הבעיות והאתגרים שלנו בחינוך הם ייחודיים. ואולם, כפי שציינו זאת ריצ'רד שבלסון ואחרים, 
מורכבות זו אינה תירוץ לוותר על מתודולוגיה אמפירית או להוריד את הסטנדרטים שלנו בכל הנוגע 
לנתונים ומחקר. מנגד, עלינו לתאם ציפיות באשר לקצב שבו יכולים חוקרים וחוקרות לבסס ממצאים 
קצב  על  לציפיות  באשר  וגם  ביותר,  ומורכבות  קשות  בשאלות  כשמדובר  במיוחד  ותקפים  אמינים 

ההטמעה של ממצאים אלו במדיניות ובפרקטיקה בשטח. 

יכולתנו לדחות סיפוקים נבחנת דווקא בעידן זה של מסרים מיידיים ובחירות תכופות. למרבה 
הצער, אין שום אלגוריתם שימציא לנו איזון אופטימלי. הגשר בין המחקר לבין הפרקטיקה הוא 

דו נתיבי, עלינו להמשיך ולעבור בו הלוך ושוב בזהירות, בסקרנות, באחריות ובאמונה.

 

פרופ' פויר כיהן כמנהל המחלקה למדעי החברה וההתנהגות ומדעי החינוך, מנהל המרכז לחינוך ומנהל המועצה לבחינות והערכה של ב-NRC, וכן נשיא   4
.NRC-מאמר זה נכתב לקראת סיום כהונתו ב . NAEd - The National Academy of Education-ה

המלצות מבוססות מחקר 
ונתונים מתבססות על 

מתודולוגיות קפדניות, 
אבל קפדנות כזו יקרה 
מבחינת אמצעים וזמן. 

לפעמים עובר זמן רב כל 
כך עד שמתקבלת המלצה 

כתשובה לשאלתו של לקוח 
)איש מטה במשרד החינוך( 

שהשאלה המקורית כבר 
הוחלפה או נשכחה



מקורות

Cartwright, N. (2007). Hunting causes and using them: Approaches in philosophy and 
economics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cohen, D. & Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem 
solving. New Haven, CT: Yale University Press. 

Cremin, L. (1991). Popular education and its discontents. New York: Norton. 

Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, DC: 
The Albert Shanker Institute. 

Feuer, M. (2006). Moderating the debate: Rationality and the promise of American 
education. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 

Feuer, M. & Maranto, C. (2010). Science advice as procedural rationality: Reflections 
on the National Research Council. Minerva, 48, 259-275. 

Goldin, C. & Katz, L. (2008). The race between education and technology. Cambridge, 

MA: Belknap Press for Harvard University Press.

Henig, J. (2008). Spin cycle: How research is used in policy debates, The case of charter 
schools. New York: Russell Sage Foundation/The Century Foundation. 

Ibsen, H. (1882). An enemy of the people. 

Jennings, J. (2015). Presidents, congress, and the public schools: The politics of 
education reform. Cambridge, MA: Harvard Education Press. 

Kaestle, C. (1993). The awful reputation of education research. Educational Researcher, 
22(1), 23-31. 

Koestler, A. (1961). Darkness at noon. New York: Scribner. 

March, J. & Simon, H. (1958). Organizations. New York: Wiley. 

McDonnell, L. (2009). Repositioning politics in education’s circle of knowledge.   
Educational Researcher, 38(6), 417-427.  



Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment. American Psychologist, 50(9), 
741-749. 

Prewitt, K. et al., (2012). Using science as evidence in public policy. Washington: 

National Academy Press. 

Rivlin, A. (1973). Forensic social science. Harvard Educational Review, 43(1), 61-75. 

Schumpeter, J. (1954). History of economic analysis. New York: Taylor and Francis. 

Shavelson, R. et al., (2002). Scientific research in education. Washington, DC: National 
Academy Press. 

Shulman, L. (2004). The wisdom of practice: Essays on teaching, learning, and learning 
to teach. Edited by Suzanne Wilson. New York: Jossey-Bass. 

Simon, H. (1976). From substantive to procedural rationality. In: Latsis, S. (Ed.), Method 
and appraisal in economics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Snow, C. et al., (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington, 

DC: National Academy Press. 

Weiss, C. (Ed.) (1997). Using Social Research in public policy making. Lexington, MA: 

Lexington Books. 

Williamson, O. (1975). Markets and hierarchies. New York: Free Press. 

מאנגלית: מרב זקס פורטל  |  תקצור, עיבוד ועריכה: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן ומוריה יזרעאלב

|  עיצוב: אמונה כרמל


