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 מי?הוא הליך מחקרי מדעי לגיטי AR ידע שימושי מתוקף ע"י שינוי: מתי

A Pluralist Approach to Reality Modeling  

 

 מאת דר' יובל דרור

 

"While Copernicus and Ptolemy offer different theories concerning 

the basic structure of the solar system, whatever is the case, is 

entirely unaffected by our having theories about it. Whereas when 

Marx propounds a theory of history, this changed history!" 

Geoffrey Vickers
1

  

 

"Realism is the thesis that a real world exists “out there” independent of 

what we think, but our attempts to know it are limited and can only be 

known through a socially constructed language system" 

 (Zald, 1995). 

 

 רקע

2
AR למאה  40-כהליך מחקרי לגיטימי ליצירת ידע במדעי החברה עוד בשנות ה ןהוצע ע"י קורט לווי

שעברה. מאז נחקר רבות ופורסם רבות בתחום זה, אך עדיין נחשבת הלגיטימיות של הגישה בספק בעיני 

תקפות הידע על טענות לגבי  חוסר הלגיטימיות נשען י.המרכז מקדשי המחקר המדעי של הזרם המחקרי

הנוצר, הערכים של השיטה ומידת היכולת להכליל את הממצאים. במידה רבה, חוסר הלגיטימיות נובעת 

מאשר כלי מחקר ומכך שהוא בשימוש בתהליכי ארגונית הוא יותר כלי להתערבות  ARגם מהתפיסה ש

 ." ככלי מדעיוובכך נפגעת "תדמית שאינם תורמים ידע מדעי קביל –אבחון ארגוני 

-שימוש בקדם את האת התשתית שת עם הטענות הללו מתוך כוונה לחזק מטרת מאמר זה היא להתמודד

AR .כגישה וככלי מחקר לגיטימי במחקר האוניברסיטאי במדעי החברה והניהול 

 

 ?esearchAction Rמהו 

 הנחשב ל"אב המייסד" שלו. אף כי מה שהוא –מתחילה מכתבי קורט לווין  ARל לההבהרה מהו בכ

נציין כאן כי באותם דפים שבהם הוא כתב על  AR  -את מהותו של ה ההשאיר אחריו בכתביו איננו ממצ

AR  באופן ישיר הוא הדגיש את היותו אסטרטגיה יישומית למחקר במדעי החברה שבמסגרתו חוקים

                                                 
1
 Sir Charles Geoffrey Vickers (1894 - 1982) was an English lawyer, administrator, writer and 

pioneering systems scientist. 
2

 Action Research  תורגם לעברית בצורות שונות לרוב כ"מחקר מפעיל" או "מחקר פעולה". לטעם המחבר תרגומים אלו

 .ARתוך שימוש בקיצור המקובל אינם משקפים את המהות המלאה של המושג לכן נבחרה הדרך של שימוש במושג במקורו 

http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_scientist
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רכה. מסייעים לפתרון בעיות באמצעות מעגל של איבחון, פעולה, והע ,ים, יחד עם ידע על המצביכלל

(Lewin, 1947, 1948 אם מסתכלים על עמדתו מתוך הפרספקטיבה הרחבה יותר של תפיסתו את .)

לתפיסה הפוזיטיביסטית כחלופה AR  -הפילוסופיה של המדע אפשר לראות את ה
3

ששלטה בזמנו  

למחקר  היחידהבפילוסופיה של המדע. לטעמו, מדעי החברה אינם מחויבים לגישה הפוזיטיבסטית כגישה 

כמו גם להבנת חוקיות של התנהגות אנושית בכלים  שימושימדעי ולצבירת ידע וכי ניתן להגיע לידע 

לשנות התנהגות ולתעד את התוצאות  AR –יצוין גם כי לווין ראה כמטרה מרכזית ומפורשת ל נוספים. 

ערות. בתהליך המדעי ולא רק לבדוק הש להשפיעכלומר שלחוקר ישנה מטרה  –של מאמץ השינוי הזה 

בכך "חרג" לווין מן התפיסה המקובלת בעת ההיא כי מחקר מדעי הינו תצפית אובייקטיבית וניטראלית על 

 תיארו זאת כך: Eden and Huxham (1999)ניסוי מבוקר )כפי שהיה אז מקובל במדעי הטבע(. 

"Research which results from an involvement by a 

researcher with members of the organization over matter 

which is of genuine concern to them and in which there is 

an intent by the organization members to take actions based 

on the intervention." 

p.272 

 הוא בעירוב שבין( Participatory Action Research)שלפעמים נקרא גם  AR-כלומר, המיוחד ב

 כפי שנגזר משמו.  –הפעולה לחקירתה 

ניתן לציין כי הגישה אפקטיבית  ,ככלי מחקרי ARשמשתמשים ב –כסיכום של יחסם של חוקרים רבים 

הבין בעיות ל אדם בארגון; שיפור היכולת של העצמה בהשגת שלושה יעדים, הבנה ושיפור בעשייה

על ויצירת ידע ; וקידום הידע להשתפר הלתוחבר בארגון והנכלומר שיפור היכולת של ה –אותן  פתורול

( rigorousרלוונטי יותר ממחקר מחמיר ) ARניתן לטעון על כן כי  (.Robinson, 1993העשייה עצמה )

 מאחר שהוא יכול לתרום גם להבנת תהליך השינוי. 

 

 

 תית.מחקרית שיט כטכניקהמדעית מעשית ויעילה למדעי החברה היא גם נתפסת  גישה ARמעבר להיות 

                                                 
3

 Rigorous Science -המונח משמש במאמר זה גם כדי לייצג את עצמו וגם כמטאפורה לגישות מדעיות אחרות הנתפסות כ 

מושג שיוחס בעבר בעיקר לפילוסופיה ולפיסיקה המייצגות מחקר מבוסס אמפיריות  "foundationalist"  –או כ 

 ורציונאליות:

 

Foundationalism is any theory in epistemology (typically, theories of justification, but also of 

knowledge) that holds that beliefs are justified (known, etc.) based on what are called basic beliefs 

(also commonly called foundational beliefs). Basic beliefs are beliefs that give justificatory support to 

other beliefs, and more derivative beliefs are based on those more basic beliefs. The basic beliefs are 

said to be self-justifying or self-evident, that is, they enjoy a non-inferential warrant (or justification), 

i.e., they are not justified by other beliefs. Typically and historically, foundationalists have held either 

that basic beliefs are justified by mental events or states, such as experiences, that do not constitute 

beliefs, or that they simply are not the type of thing that can be (or needs to be) justified. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_justification
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_belief
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Basing_relation_in_epistemology&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemic_self-justification
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-evidence
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_event
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( בוחרים practitioner) נועץ \ איש הארגון( וresearcherיועץ ) \מתחיל כאשר חוקר  ARהמעגל של 

 Bawden, [p. 19]בהתבסס על קורט לווין,  - מצב "בעולם האמיתי" שאותו הם רוצים ללמוד )לחקור

 Researching is learning with the special intention of adding to public"הגדיר כדלקמן: 

knowledge".) לאחר מכן, יתקיים תהליך של הבהרת תפקידו של כל אחד מהצדדים בתהליך הלמידה .)

לאור הבהרה זו תוגדר דרך החקירה ועולם הידע הרלוונטי לה. בשלב זה החוקר )היועץ(  .המשותף

שהיא משתלב בתוך הפעילות הארגונית )ראה במקום אחר, מאמרי בנושא תצפית משתתפת( כפי 

הליך שינוי שיביא לשיפור )ראה כאשר המטרה של החוקר הינה לסייע בת –מתפתחת "באופן טבעי" 

ך החוקר מנסה לתת משמעות לחוויות יך דיון על משמעות המושג 'שיפור'(. תוך כדי התהלשמבה

וך המצטברות תוך שימוש במתודולוגיות הרלוונטיות ועולמות הידע הרלוונטיים )העשויים להשתנות ת

חלק זה לכלול חשיבה יכול ואז מחייבים דיון מחודש עם הנועץ(. בין היתר  –כדי התפתחות האירועים 

רך כלל כאשר ישנה הרגשה שמטרת לבסוף, בדמחדש ופרשנות מחודשת לאירועים שקרו קודם לכן. 

צב , החוקר יוצא מהמצב )למרות שההתרחשויות ממשיכות, שהרי המווהשינוי המבוקש הושג המידהל

בכדי להשלים את הלמידה )פיזי ושל זמן( החברתי הנחקר איננו 'מפסיק'( וסוקר את ההתנסות ממרחק 

 ,ראה למשל ה לביטוי במרבית כתביו,אכפי שב Checklandולנסחה )תיאור זה מבוסס על תפיסתו של 

פר פעמים יצוין כי כאשר מדובר בתכנית מחקר ארוכת טווח מעגל הפעולה הזה יכול לחזור מס(. 1996

 אותו חוקר )או קבוצת מחקר( לאותו ארגון )או קבוצת נועצים(.ין תוך שיתוף פעולה ב

כדרך מדעית ללמידה או ככלי וטכנולוגיה, אינם משנים את העובדה שקיים ספק באשר  ARתפיסת 

הכוללים בין  ,הכלול בה עונה לקריטריונים המקובלים של "תקינות מדעית" ילמידה שהתהליך המחקר

היתר, פיתוח השערות ואישושן או הפרכתן, שימוש מושכל בנתונים אמפיריים ויכולת הסקה והכללה 

 מהמקרה היחיד. 

 מדע כהלכתו? יכול להיות ARהאם בתמצית, 

בהמשך נתמודד עם הספק לגבי מעמדה המדעי של הגישה. הדיון הזה חשוב כי הוא מספק כלים לשיפוט 

להלן, דיון בכל אחת מהשאלות החשובות העוסקות בשאלת היותו כאשר הוא בשימוש. AR האיכות של 

 :מדע "לגיטימי" ARשל 

Action research כמדע פוזיטיבסטי 

Action Researchקשר סיבתי ויכולת הכללה , 

 מחקר כבחינה של השערה

 ARהתוקף החיצוני של 

Action Research כהתערבות לשינוי המצב 

 

 

Action research סטיפוזיטיב כמדע 

כלומר כזה המבוסס על מידע שנוצר  –השיטה המדעית הינה תהליך רציונאלי שמטרתו להשיג ידע תקף 

מתוך בחינה של השערות מוכנות מראש, המנוסחות בהתבסס על עקרונות מתוך תיאוריות. ההשערות 
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ות, וניתנים הללו נבחנות באמצעות פרוצדורות סטנדרטיות שמספקות נתונים  אובייקטיביים, ניתנים לאימ

משמע, ידע שנוצר מתוך מפגש בלתי אמצעי עם המציאות )ע"י החושים( ואשר  –לשיחזור בניסוי חוזר 

 ניתן לאימות באמצעות חוקר עצמאי אחר. 

שאיננו עומד בסטנדרטים  הואכתהליך מדעי לגיטימי  AR  -המעמדו של הספק הראשון והעיקרי כלפי 

י אינו נכנס בקטגוריה של הליך מדע ARעל פי הגדרה זאת  (.Susman & Evered, 1978) כזהשל מדע 

כלומר איננו  –עצמו ומערב את מערכת הערכים שלו  מכיוון שהוא משלב את הבנתו של איש הארגון

יטראלי. הטענה הינה כי ניתן יותר לסמוך על התהליך המדעי כאשר נתונים נחווים ואיננו נ יאובייקטיב

הם מקור בטוח יותר לידע מאשר שתיאורטיים או של פרשנות אישית,  בצורה ישירה, ללא מתווכים

כאשר מדובר בכלים עקיפים. לעומת זאת, ניתן להראות, ועמדה זאת מקובלת היום במדע אף יותר 

כי הטענה הפוזיטיבסטית כשלעצמה הינה מוטעית, ולא רק  ,משהייתה מקובלת בשנותיו של קורט לווין

סובל מאותן חולשות או תצפיתי ל. קיימת כיום הסכמה רחבה כי מידע חושי לגבי מדעי החברה או הניהו

, ע"י כמו תהליכים מדעיים אחרים כיוון שגם הוא מתווך ע"י תיאוריות ותפיסות אפריוריות של החוקר

(. כלומר אי Evers & Lakomski, 1991פרשנויות משלו ומערכת הערכים שלו )ראה סיכום אצל 

הבחנה ברורה בין תפיסה "נקייה" מהטיות פרשניות לתפיסה "מלוכלכת". מכאן אפשר לטעון כי ישנה 

מעמדו של מחקר על "חוויה פנימית" אינו שונה ממחקר באשר למעמד הנתונים הנאספים במחקר, 

 . המבוסס על "חוויה חיצונית"

. על פי מרכיב שני בשאלת  המעמד המדעי הינו שאלת היכולת להסיק ידע המופק מתצפיות עובדתיות

התפיסה הפוזיטיבסטית הידע מצטבר על בסיס אישוש חוזר ונשנה של התרחשותה )כלומר על יציבותה( 

אפילו במדעי הטבע  –(. אולם generalizationכלומר סוגיית היכולת להכליל ) –של תופעה מסוימת 

תומכת )אפשר  ברור היום כי לא ניתן לטעון משהו לגבי מחר על בסיס מה שקרה אתמול ללא תיאוריה

 –לטעון, אם נרצה להשתמש בדוגמא שכבר נשחקה, שעל בסיס העובדה שהשמש זרחה כל יום עד היום 

(. בעוד השמש "עומדת במקומה" שכדור הארץ מסתובב על צירו קרוןיעהיא תזרח גם מחר רק על בסיס ה

ללא תיאוריה  אינה יכולה לקדם את הידע ,ואובייקטיבית ניטראליתככל שתהיה  ,כלומר, תצפית

ביכולת ההכללה על בסיס ההסקה AR  –גם כאן אם כן, אין לפוזיטיביזם יתרון על פני ה רלוונטית. 

 הישירה מעובדות. 

של התופעה. רק תופעות שחוזרות  (replicability) הינו החזרתיות AR –מרכיב שלישי בטענה כנגד ה 

אולם גם במדעי הטבע יטענו הפוזיטיביסטים.  – על עצמן בתנאים דומים יכולות להוות תמיכה בידע מדעי

לא מסתמכים כיום על תצפיות חוזרות ככלי מרכזי בקידום ידע כיוון שתופעות רבות אינן ניתנות לתצפית 

ישירה גם במדעים אלו )כמו מחקרים אטומיים( או שהמחיר לביצוע תצפיות חוזרות גבוה מידי. למרות 

לא על ידי קישור  ,תקפה ולידע מעשי בכלים אחרים. עושים זאת גם במדעים אלו מגיעים להבנה ,זאת

באמצעות תהליך מורכב יותר של קישור הממצאים לתיאוריה הרלוונטית  ,ממצא לידע "בטוח" אלא

 אמפיריים-ולאמה שנחשב לתיאוריה טובה הוא מה שמבוסס על ממצאים אמפיריים  ביותר שבנמצא.

 הסבר, יכולת בדיקה חוזרת והלימה עם מה שכבר ידוע.  ושעומד בקריטריונים כמו פשטות, כוח
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בעוד מדע  היא שהוא מקדם מערכת ערכים מסוימת AR–כנגד ה  פקניםהתנגדות נוספת שמבטאים הס

לתאר את אופיו הערכי ו. כדי להבהיר טענה זאת צריך לחזור ("value free"צריך להיות נקי מערכים )

 מעשית  לקדם ידע ולמידה כדי( כי Argyris & Schon, 1991מקובל בקרב החוקרים ). AR -של ה

צריך להיות מונחה ע"י שלושה ערכים מרכזיים במדעי החברה המחקר המביאה לפתרון בעיות מעשיות, 

. מכאן שמחקר צריך והם, מידע תקף, בחירה חופשית מבוססת על מידע, ופיתוח מחויבות פנימית לבחירה

כולל החוקר; על יכולת לבחון את  –ולפרשנויות של כל המשתתפים להיות מבוסס על פתיחות לעמדות 

תקפות ההנחות והפרשנויות הללו במשותף, כלומר להיות פתוחים לביקורת, להערכה ולבחינת פתרונות 

כולל החוקר;  ושהשליטה והבקרה על התהליך המחקרי תהיה משותפת, גם במצבים שבהם  –חלופיים 

כולל  –, כלומר ההחלטות המחקריות נעשות במרחב הפתוח ובהסכמה שוויוניות בתפקידים-ישנה אי

 החוקר.

איננו נקי מערכים וכי ערכים אלו אינם שונים  main stream -אולם ברור כיום כי גם המדע המקובל כ

. גם במדעי הטבע או המתמטיקה קידום המדע תלוי בפעולה משותפת ARבהרבה ממערכת הערכים של 

מחקר אשר שותפים לערכים כמו פתיחות ופירסום, חופש המחקר, איתגור ושאילת של חוקרים וקבוצות 

 אינם שונים כאמור בהרבה מהללו. AR–שאלות, ומתן כבוד לשונות דעות. הערכים המניעים את ה 

כמדע תתבסס אם הוא  Action Research -ב הרי ההכעל בסיס הדרישות מניתוחי מקרה כ ,נסכם עם כן

 אות:יעמוד בדרישות הב

 : Cooper and Morgan (2008, p. 16):  על פי 

"sufficient evidence, consider alternative perspectives, and be 

complete.”    

 

 :   Agyris, (Agyris 1985, p. 48)ועל פי  

“is guided by norms of public testing, falsifiability, intersubjective 
agreement on data, and explicit inferences.”  

 

 

לא לעניין התלות בעובדות  AR  -עד כה הראינו כי למחקר המקובל כ"מדעי" אין יתרון אמיתי על פני ה

לא לעניין יכולת החזרה על הממצאים, ולא היכולת להסיק מתצפית עובדתית, לא לעניין אובייקטיביות, 

ים גם מטילים ספק ביכולת להכליל מתוך ממצאי נקפאולם הס לעניין מערכת הערכים המכוונת אותו.

 המחקר לידע הכללי.

 

Action Research ויכולת הכללה, קשר סיבתי 

 הינה כי קשה מאד להכליל מתוך מקרה יחיד AR -הטענה המרכזית השנייה כנגד מעמדו המדעי של ה

(case study) לעומת היכולת להכליל כאשר המחקר מבוסס על מדגם מייצג (sampling) . טענה זאת

. הלוגיקה של הדגימה מציעה כי יחסי סיבה דגימה הינה תנאי ליכולת הכללהמסתמכת על ההנחה כי 

תוצאה שמתגלים במחקר מסוים יכולים להיות מוכללים לאוכלוסיה רחבה יותר )של נבדקים, מצבים, 

חקר נעשה רק באוכלוסיה )לדוגמא, אם מ טיפולים וכד'( רק כזו אשר היה לה ייצוג מתאים בתוך המדגם
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 לא משום. הרחבה זאת אפשרית של "ישראלים" אין אפשרות להכלילו לאוכלוסיה של "אירופאים"(

מחקר הראה כי יש קשר סיבתי בין מאפייני התוצאה של המחקר למאפייני המדגם אלא בגלל שה

מחקר )כלומר תוצאה שנמצאה בהישירים ל םגורמיהעם  כבעלי מתאם גבוה נחשביםשמאפיינים אלו 

לדוגמא, המחקר עצמו לא הראה כי התוצאה רלוונטית רק לטווח הגילים שהיה במדגם אלא מניח זאת(. 

 ובדגימה. כבר ראינו כי שאלת הדגימה נגזרת מהרצון תאולם תהליכי הכללה אינם תלויים דווקא בייצוגיו

יבתי היא חלופה נאותה תיאוריה של קשר ס. טענתנו הינה כי למצוא קשר סיבתי תקף בין משתנים

. מדעי החיים הם גם דוגמא טובה לתהליכי הכללה הנגזרים מפיצוח מחקרי של קשרי סיבה להכללה

)לדוגמא, "הוכחה" לקשר בין נוירונים במוח מסתפקת בהדגמה של  תוצאה יותר מאשר מתהליכי דגימה

התוצאה לא מוכללת על בסיס  מוח אחד של חיה מבלי צורך לדגום מגוון ייצוגי של החיות הרלוונטיות.

הדגימה אלא על בסיס ההתאמה לתיאוריה הנחקרת,  והמקובלת כמתארת באופן תקף באותו זמן את 

מכאן, שגם דרכים נוספות המשפרות את הבנתנו על קשר סיבתי בין משתנים   .ההתנהגות של החיה(

נגזר מהאופן שבו  ARשל התוקף המדעי . AR -וכאלה לא חסרות ב -יכולות לסייע בהליך המחקרי 

ע"י קישור ו המוכללת, החוקר יוצא מתוך התוצאה המקומית ומחפש את ההבנה של ההתנהגות החברתית

ישנו סיכוי טוב יותר  ARבנוסף, לחוקר המפעיל הממצאים שלו לתיאוריה המקובלת כתקפה באותה עת.  

כולל דיסציפלינות  –הנחקרת  להבין וגם לקחת בחשבון היבטים רחבים ומורכבים יותר של המציאות

אחד מראשוני  Whyte (1991)  מדעיות אחרות כשהן רלוונטיות. תהודה לכך ניתן למצוא אצל 

 :ככלי מחקר חברתי AR -המשתמשים ב

"In complex organizations, few problems arise in such a 

form that they can be solved by the use of any single 

discipline. No student of organizational behavior can 

master all of the disciplines relevant for the problem we 

study, but we work in the field with those who have 

expertise in engineering, finance, accounting and cost 

control, and so on. As we participate with them, we learn 

enough about disciplines we have not studied academically 

to arrive at a far more useful and scientifically valid 

research strategy than would be possible if we simply tried 

to analyze a problem from a standpoint of sociology, 

psychology or social anthropology." (Italic added) 

(p.40) 

 תיקוף והכללה של קשרי סיבה תוצאה ?ל ARהשאלה מהי דרכו של גם מכאן עולה 

הינה ליצור ניסוי משווה בין קבוצת ניסוי לקבוצת ביקורת "הקלאסי" הדרך המקובלת במחקר המדעי 

מתוך הנחה שבאופן  ,ת ללא טיפולכאשר המניפולציה נעשית בקבוצה אחת בעוד קבוצת ההשוואה נשאר

 AR. כולל ניטרול הסברים חלופיים – זה יובהר הקשר בין המניפולציה לתוצאה באופן ברור וחד משמעי
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 ARגם במסגרת אולם   ניסויים מסוג כזה רק במקרים מיוחדים.התערבויות הכוללות ע וציבשמש ליכול ל

יעשה זאת  ARלגורמי התוצאה שהתקבלה.  ופייםניתן לאושש קשרי סיבה תוצאה תוך נטרול הסברים חל

ע"י המכוונות את הפעולה של המשתתפים במחקר,  - ע"י היכרות מעמיקה של התיאוריות המתחרות

העושר של ההשערות שניתן להציף ע"י הכרה מעמיקה של הקונטקסט שבו מתקיימת הפעולה הנחקרת, ו

לוב עם נתונים כמותיים, בשי –ים איכותיים בנוסף, השימוש בנתונ ולבחון תוך כדי הפעולה עצמה.

)ראה  , מאפשר הצעת הסברים מקיפה ואימותם על בסיס המאורעות שנצפוARבדרך כלל  המאפיין

. מודל עבודה זה של פיתוח השערות, (Denzin and Lincoln, 1994אצל  triangulationהרחבה על 

מאפשר "הוכחה" לתקפותן  ,ההשלכות שלהן ואימותן באמצעות יישום ,חיפוש דרכים לאישושן והפרכתן

באמצעות ההצבעה על כך כי ההשערה נוסתה, והפעלת השרשרת הסיבתית אכן הביאה לתוצאה  –

המקווה )כלומר, אם לדוגמא ההשערה שרפלקציה משפרת איכות החלטה נוסתה, ואכן ההחלטה 

ה לאיכות ההחלטה(. מכאן השתפרה, הרי שיפור זה מאושש את הטענה על הקשר הסיבתי בין הרפלקצי

גם הוא משמעותי לקידום הידע על התנהגות האדם  ARקצרה הדרך לטענה שהחלק ההתערבותי של 

 .ובעיקר תיאוריה טובה על שינוי בחברה

 

 מחקר כבחינה של השערה

 יכול לשמש לצורך בחינה של השערות שנוצרו מראש? ARהאם 

י מפתח לקבלת מימון למחקר, בנויה על תהליך של חלק מהותי מהמתודה המדעית, שהיא לרוב גם תנא

על בסיס הידע התיאורטי  ,פיתוח השערות שמטרת המחקר הינה לאושש או להפריך אותן. במדע המקובל

מפותחת השערות באשר לקשר בין משתנים מסוימים ומפותחת שיטת מחקר )אמפירית  ,והאמפירי הקיים

ההשערה  AR -. השאלה עומדת על הפרק משום שב ולרוב מעבדתית( לאישוש או הפרכת הקשר הזה

מחוץ  –גם שיטת המחקר )"בשטח" ישתנו עשויה להשתנות תוך כדי התפתחות התהליך ויחד איתה 

כפי  ,צריך להבהיר במפורש מהי שיטתו המדעית AR המשתמש ב למעבדה( והתוצר המדעי המושג.

 .להלן  Peter Checklandשעושה 

"If we are going to plunge into the flux of events and ideas 

in a real situation, and hope to be able to extract lessons 

from the experience (i.e. do the 'research' part of action 

research) then we must make explicit an intellectual 

framework by means of which the nature of research 

lessons will be defined. […] We can construct [that] the 

researcher [in AR] is not dealing in hypotheses, only in 

research themes within which lessons can be sought. The 

researcher joins a real-world problem situation, taking part 

in deliberations which lead to practical outcomes (usually 

the taking of purposeful action to bring about perceived 
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improvement) and declaring F
4
 and M

5
 so that reflection 

can subsequently yield findings of various kinds: findings 

concerning F and / or M, ad \ or A
6
, and learning in relation 

to the research themes and \ or definition of new themes." 

Checkland, 1991,  p. 4 

 

פיתוח ושיכלול של מסגרת  ,ביכולתו לסייע  בהבנה ,מופעל במסגרת ארגונית ARנוסיף גם, כי כאשר 

מאשר מחקר מעבדה מבוסס אישוש ומורכבת יותר שלא ניתנת לפירוק לחלקים, תיאורטית רחבה יותר 

 (Lincoln & Guba,1990)מתאים להוסיף כאן את דבריהם של החוקרים לינקולין וגובה השערות. 

 :כאןמחקר מסוג 'ניתוח מקרה', אך דבריהם יפים גם  אשר התייחסו אמנם לסוגיות של

 

"[they are] so essential to an understanding of context and 

situation; they serve as metaphors useful to the reader to 

stretch and test his or her own knowledge; they provide the 

information and sophistication needed to challenge the 

reader's current construction and enable its reconstruction; 

they serve as "idea catalogs" from which the reader may pick 

and choose in ways relevant to his or her own situation; and, 

most important, they provide the vicarious experience from 

which the reader may learn (as we do from all experience)"  

p. 206 

 

 

 systemicומערכות יחסים מערכתיות ) מערכתיותהוא ביכולת לבחון השפעות והשלכות  ARיתרונו של 

relationship) בכלל זה, יש ביכולתו של ך לתרום להיווצרותו של גוף ידע, הוליסטי ומורכב יותרובכ .

AR יננו לאתר את התיאוריות שבשימושם של ה'נחקרים'', כחלק מתהליך המחקר עצמו )תהליך שא

מעבר לכך, כאשר נדרש שינוי בפרדיגמה כדי לפתח  מדעים המדויקים...(.בנידרש במדעי הטבע או 

כפי  –תהיה תרומה משמעותית יותר מאשר להליך מחקרי רגיל  AR -תיאוריה, יש סבירות גבוהה כי  ל

על הקשר בין מעורבות עובדים לרמת הביצוע  Xerox -ב Whyteשמשתקף למשל ממחקריו של 

 (.Whyte, 1991, p.53ארגוני )ראה, ה

 

                                                 
4

 (Framework of ideasהרעיון או ההשערה העומדים לבדיקה ) 
5

 (Methodologyשיטת המחקר ) 
6

 (Area of investigationתחום המחקר ) 
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 ARשל  החיצוניהתוקף 

אין עניינו בשימושיות של תוצאות המחקר  –המחקר המדעי הקלאסי עוסק בייצוג של המציאות הנחקרת 

אפשר להשתמש בתוצאות של מחקר לצורך המלצות(. כדי -או ביכולת הניבוי של מצבי עתיד )כלומר, אי

ות שאפשר יהיה לטעון כי הוא בעל ערך נדרש שיאפיינו אותו כמה במשמע –שמחקר יהיה שימושי 

 מאפיינים. בהתייחס לניתוחי מקרים, המקובלים שבהם הם, 

אם רוצים להבחין בין תקפות פנימית לתקפות חיצונית, אזי התייחסות לסוגיות שנדונו עד כה הן במהותן 

, בחינת מצבים triangulationעות תשובה מלאה לשאלת התקפות הפנימית )הנפתרת בדרך כלל באמצ

נדון על כן  בסוגיית  בפסקה זאת חברתיים באמצעות לפחות שלושה כלי איסוף נתונים עצמאיים(.

בהתנהגות בפועל. התוקף של התנהגות  –בוחן את תוצאות הפיתוח שלו  ARהתקפות החיצונית. ראשית, 

(. במחקרים שבהם משתתפים Eden, 1994בפועל גבוה בהרבה משל ההצהרה על כוונה להתנהג )

כלומר הפעולה איננה מייצגת בעבור המשתתף בניסוי מציאות אמיתית או צורך אמיתי,  –"נבדקים" 

, )כמו למשל ברוב המחקרים הקורלטיביים( ולא עשייה בפועל –ובמחקרים שבהם בוחנים כוונת עשייה 

חיים אמיתיים שבהם נחקרת התנהגות יש סיבה להניח כי תוקף הממצאים יהיה חלש יותר מאשר ממצבי 

המשתתף )שאיננו 'נבדק'(, המחויב לתוצאה התנהגותית המשפרת את עתידו שלו. אולם, צריך גם לזכור 

מעוררת איום על הקיים ודורשת  AR -שקיים גם איום על תוקף הממצאים מאחר, שבמידה ופעולת ה

ם או התנגדותם לשינוי. מכאן, שלא נכון שינוי, חלק מתגובות המשתתפים יהיו קשורות במידת הסכמת

ככלי למידה במצבים שבהם ניסוי יכול להביא ממצא תקף יותר, אך במצבים האחרים  AR –להשתמש ב 

עשוי  AR -בעיקר בכאלו הקשורים בלמידה על התנהגות בפועל של אנשים במצבי החיים שלהם, ה –

בקלות להיסטוריה ולקונטקסט שבו  מתקשר ומתייחס יותר ARלתרום תובנה משמעותית. שנית, 

מתרחשת ההתנהגות הנלמדת והוא מחובר אליהם טוב יותר ממחקר מעבדה או ניסוי שדה. דבר זה 

מאפשר פרשנות רלוונטית יותר של ממצאים לתמונה רחבה הן מבחינת ההקשר והן מבחינה תהליכים 

 (:Whyte, 1991, p. 41-42תמיכה לכך אפשר למצוא בדבריו של וילאם וויט )מתמשכים. 

"The active involvement of […] people in this cross-checking 

process has assured a far higher standard of factual accuracy 

than could have been achieved by standard social research 

methods." (Italic added) 

 

ניתוח מקרה ע"י ההקשר התיאורטי  ARל עובדת היותו של כבר ניסחנו לעיל את הדרך להתגבר ע

שבמסגרתו מתקיים התהליך. מכאן, שמבחינת התוקף התיאורטי ויכולת פירוש הממצאים במהלך פיתוח 

 איננו נופל מתוקפם של סוגי למידות אחרים. ARהתיאוריה, תוקפו של 

 

Action Research כהתערבות לשינוי המצב 
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שאמר ש"אם אתה רוצה להבין תופעה חברתית תנסה לשנות אותה". מכאן  מספרים על קורט לווין

( לשנות את practitionerשההבנה של תופעה חברתית דרך שינוי בה נתרמת ממאמציו של הפועל )

 –ל  action –המציאות שבה הוא פועל. שיתוף אינטרסים זה גם הוא בבסיס הרעיון של שילוב בין ה 

researchוקר, בחירת ההתערבות מיועדת להשיג את שתי המטרות באמצעות אותה . במונחים של הח

פעולה ולכן נידרש שיתוף פעולה הן בהגדרת המטרות של הפעולה והן באופן המדידה של השינוי. כנאמר 

הינה לתרום לשיפור באופן העשייה של הפועל. מכאן שנידרש עיון בסוגיה  AR ללעיל, אחת מהמטרות ש

 ור?"של "מה ייחשב כשיפ

מוצע להגדיר שיפור כ"הצלחה בפתרון של בעיה המפריעה להשגת מטרה מבלי למנוע את היכולת לפתור 

, כלומר פתרון של הבעיה נעשה ( Watzlawick, Fish & Wickland, 1970בעיות אחרות" )ראה גם 

הקצר איננה בהקשר של מרחב בעיות רחב יותר. הגדרה זו מניחה כי פתרון בעיה מקומית או בעיה בטווח 

מספיקה. במדעי החברה, הקריטריונים לבחירה אם הבעיה נפתרה בהצלחה קשורים ברציונאליות )כמו 

למשל, יעילות הפתרון מבחינת ניצול משאבים( ובמערכות ערכים באשר למוסר חברתי ותועלת הציבור 

יה מצומצמת; עדיף )חלוקה יותר מאוזנת של משאבים; פתרון לאוכלוסיה רחבה עדיף על פתרון לאוכלוס

לעזור לחלשים מאשר לחזקים וכד'(. ברמה הארגונית הגדרת הקריטריון מורכבת גם היא )איזה בעלי 

 (. תועלת בטווח המידי או הארוך? עניין להעדיף?

לאור האמור עד כאן, נטען כי הבהרת הקריטריונים לגבי "מימד השיפור" שבהתערבות איננה יכולה 

גונית וגם ברמת החברה, ללא מעורבות של בעלי העניין במחקר, יהיו אלה גם ברמה האר -להתרחש  

הקריטריונים שקביעת (. מכאן, societyיצגים את החברה )מימנהלי הארגון או מקבלי ההחלטות ה

ולא בתהליך אפריורי  –להיעשות אלא במהלך התפתחות המחקר עצמו וכחלק ממנו  היכול להצלחה אינה

לדוגמא, במידה ששיפור הפעולה של משטרה יועמד מול קריטריון כמו 'שמירת  ו.המוגדר ע"י החוקר לבד

השקט ברחובות', הגדרה זו אינה מספקת לצורך בחינת ההשפעה של התערבות מסוג של 'בדיקת סימני 

אלכוהול אצל נהגים בלילות שישי'. זאת מכיוון שהנהגים שאינם מעורבים יטענו שזמנם בוזבז לחינם כי 

 שתמשים בו הוא חודרני מידי כלפי החלק הנורמטיבי שבחברה'. 'הכלי שמ

בנוסף, ממילא עיסוק בשאלה של שיפור ושינוי כרוכה בהתעמקות בשאלה של אופן ביצועו של תהליך 

 במימד המעשי .(Argyeis, 1990אשר מערב שגרות מחשבתיות שחלקן אינן יעילות ) –קבלת ההחלטות 

AR  ,ם לא ייגרם שיפור יציב וארוך טווח )שיפור ברמת פנימיים, שללא שינויגם בתהליכים יעסוק על כן

במקרה זה היא בהבנת שגרות המחשבה, תבניות השיח והתהליכים  ARהפרט(. התרומה המחקרית של 

ארגוניות לא  \הקבוצתיים המעצבים את ההתנהגות החברתית )עיסוק בשאלת ה"למה בעיות חברתיות 

ראה גם, הדיון לעיל על השפעה של מערכות ערכים על ברמת החברה(. שיפור  –נפתרות בהצלחה?" 

 בפרט. ARהמחקר בכלל ועל 

 ('interventionist as researcher') צפויה להיות תרומה לשיפור העשייה הייעוצית AR -בנוסף, ל

עצמה. התערבות מקצועית כרוכה בהתאמת כלים,  (researcher as interventionist) והמחקרית

לענפי תעשייה שאלות מחקר שונות, התאמת  –וגם, עבור החוקר ניקות, מודלים ושיטות התערבות טכ

מכאן, שיותר ( מגוונות. societiesשונים, לרמות שונות בהיררכיה הארגונית או לתרבויות חברתיות )
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זאת  .הינו בעל פוטנציאל תרומה לפיתוח תיאוריה של המחקר ותיאוריה של ההתערבות ARממחקר רגיל 

, כולל תהליך בתיעוד של החוויות של החוקר עצמוכרוכה  ARגם הסיבה העיקרית מדוע הפעלת 

 החקירה, הכלים,  והעיון בממצאים שהוא מבצע.

 

הינה הן ברמת היחיד והן ברמת הקבוצה. ראינו גם שתרומה נוצרת מתוך  ARהתרומה של  ,כפי שראינו

פעולה  ARבמעגל ה ידע התיאורטי הקיים הרלוונטי אליה. שילוב של חקירת הפעולה הנוכחית יחד עם ה

(action חדשה היא לא רק תוצאה  ישירה של הממצאים שנאספו במהלך הפעולה שקדמה לה, אלא )

וע"י איש מבוססת גם על תהליך חקירתי ועיוני המסתמך על תיאוריות קיימות הנתפסות ע"י החוקר 

הוא המתווך בין  העיון והעיבוד המביא לפרשנויות חדשותשתהליך כרלוונטיות למצב.  מכאן  הארגון

  פעולה אחת לפעולה חדשה. זו כשלעצמה תיאוריה על חוללות של שינויים.

 

 ( במדעי החברה והניהולigorousRרצויות של מחקר מחמיר )-השלכות לא

ר של מחקר בהקשהשלכות לא רצויות של יישום מחקר מדעי נוקשה יש לזכור, ולכן גם יתוארו בהמשך 

נאותות וייעוץ במסגרות חברתיות שהינן בעיצובם של תהליכי למידה  כדי לסייעבמדעי החברה, זאת ב

אך מבלי לאבד את המחויבות  ,מבחינה מדעית כך שיתאפשר לארגון לתכנן התערבות על בסיס מידע תקף

ספריו הראשונים. השקיע מאמץ חשיבתי בתחום זה באחד מ Argyris (1973)והמוטיבציה לעשות זאת. 

במסגרת ארגונית עשויה ליצור עימות בין אופיו של הארגון לבין  מדעי לטענתו, עצם עריכתו של מחקר

, לות המחקריתהמופעלת בתוכו. זאת מכיוון שמבנה הפעי הזמניתהמאפיינים של המסגרת המחקרית 

ארגונית שבתוכה המטרות שלה, סדר העדיפויות שלה והמשתתפים בה שונים מהללו של המסגרת ה

 מתרחש המחקר. 

רציונאליים של -ראשית, העמדה הרציונאלית של השיטה המדעית עשויה להתנגש עם החלקים הלא

המסורתי של הארגון הסמכותי,  למבנה הפורמאלימבנה תהליך המחקר המדעי דומה מאד  הארגון.

י, מבנה המחקר מבוסס על והמכניסטי . זאת משום, שכמו המאפיינים של הארגון ההיררכ יהבירוקראט

שהמשתתפים יהיו  הצדדית מצד החוקר, ישנה ציפיי-החלטות ושליטה מהדרג העליון, פעולה חד

צורה נוקשה, השליטה על התהליך הינה בידי החוקר, עלו לפי ההנחיות, המשימה מוגדרת בממושמעים ויפ

ויבות ונאמנות מלאה מצד המידע, התגמול על ההשתתפות והענישה מרוכזים במקום אחד, ונדרשת מח

-המסגרת הארגונית הפורמאלית מעודדת התפתחות מקבילה של "תהליכים לאשכמו  המשתתפים.

אך פורמאליים" כך גם במסגרת המחקרית מתעוררות תגובות והתנהגויות שאינן תורמות לתוקף המחקרי 

 ארגוןלהאנשים  היחסים שביןעשויות להיות בעלות השפעה שליליות על היבטים אחרים של  גם

)התנגדות להשתתפות בניסוי הופכת לירידה במחויבות לארגון; חרדה מחשיפה גורמת ליותר סגירות; 

תגובה למניפולטיביות של המחקר הופכת לציניות כלפי הארגון בכללו; הקצאת זמן לניסוי תורמת 

 .לתחושת חוסר ניהול הזמן בארגון ולבלבול בהבנת סדרי עדיפויות וכד'(

מבוסס על מערכת ערכים  בהיותו -התהליך המחקרי עשוי ליצור התנגשות בין מערכות ערכים  שנית,

הסתמכות על תיאוריה לפני הסתמכות  תרבות הארגון היא נמוכה, בהדגישםשהסיכוי שיהיו תואמים את 
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ם על ניסיון אישי; בהדגישם מידע רחב ומשותף על פני הסתמכות על אנקדוטות אישיות; בהדגישם יחסי

פני יחסים ארוכים שמתפתחים בצוות עבודה יציב; בהדגישם תרומה  של החוקר והנחקר, על -זמניים  

לידע הכללי במקום מיקוד בתוצאות מדידות וכד'. מכאן שעצם ההשתתפות בניסוי יש בה מן הכורח של 

נות תוך בבסיסו של תהליך מחקר מונחת הנחת הסקרנות, חקרלפחות זמנית.  –כפיית שינוי תרבותי 

 תנסייניוחתירה לידיעה חדשה. אולם, החלקים הפורמאליים של ארגונים דווקא מדכאים פתיחות ואמון, 

(Experimentation  .)הכרוכה בסיכון לטעות( והשתתפות בידע )שמשמעותה לרוב אובדן כוח פורמאלי

י של התוצאות התוצאה של כל הללו הינה בהכרח פגיעה בתוקף המידע המתקבל במחקר ובתוקף המדע

 שלו.

שלישית, כלי מחקר שיטתי משתמשים בשפה ובאמצעים שאינם טבעיים למשתתפים במחקר. דוגמא 

קטגוריות של  5-7רצף של  בתוךמוכרת הינה השימוש בשאלונים שבהם נדרשים המשיבים לסמן תשובה 

ירה של מספר ועל פיה בח ,תשובות אפשריות. אופן ניסוח השאלה מחייב את הנבדק לפרשנות משלו

ידוע גם תהליך עיבוד פנימי זה איננו טבעי בדרך כלל לרוב המשתתפים בניסוי.  שייצג את הפרשנות שלו.

הקושי בעיצובן של שאלות המתגברות על תופעת הרצייה החברתית )לפיה ישנה הטיה של התשובות 

ים מן הסקר נדרשים גם החוקרים המעבדים את הנתונלכיוון שאליו משער המשיב כי החוקר מכוון(. 

וזאת מבלי להתייחס לשאלה האם מבחנים  –לתהליך פרשני מסובך כדי להגיע למסקנות תקפות 

לאחר כל זה, ידוע הממצא החוזר  סטטיסטיים למובהקות של תוצאות הם רלוונטיים בקונטקסט הארגוני.

רים את ההתנהגות מסוגלים לנבא בקושי שליש מן הגורמים המסביקורלטיביים על עצמו שכלי מחקר 

מתגלה  איננואפשר לציין כי כמחצית עד שני שליש מההסבר לתופעה הנחקרת  ,הנחקרת. כלומר, ככלל

 .וסטטיסטייםע"י מחקרים המשתמשים בכלי מחקר שיטתיים 

של  הטיה קבועהההטיה המצטברת של המאפיינים שנסקרו לעיל יוצרת מצב שבו מתקיימת , רביעית

משתתפי הניסוי לכיוון של הפחתת התוקף של הממצאים. זאת בדרכים כמו, יותר מאפייני ההתנהגות של 

ובכך הספקת מידע הנראה כמבוקש ע"י החוקר, תגובת נגד של חוסר שיתוף פעולה והפחתת  –תלות 

ובכך פגיעה ביכולת  –הסכמה לתוצאות החיוביות של המחקר  -תוך מניעת מידע רלוונטי, אי –המעורבות 

כות הממצאים, התארגנות קבוצתית כנגד החוקר ובכך המחשת נורמות צוותיות לא להעריך את אי

וגם שיקוף של מציאות כוללת שבה נראה כאילו האנשים בארגון רלוונטיות למציאות החיים בארגון, 

 מתנהגים באופן שונה מהתנהגותם הטבעית מבלי שיהיו מודעים לכך.

AR – ( בהיות מבנה חקירה שהוא יותר אורגני)הוא בעל סיכוי טוב יותר לאפשר  ,ופחות מכניסטי

הימנע מהשראה של לו ,יותררבה התנהגות טבעית של המשתתפים, לקבל שיתוף פעולה ומעורבות בקלות 

 התנהגויות שאינן טבעיות למצב בלי שתהיה מודעות לכך.

 

 השוואהטבלת 

. הטבלה מסכמת באופן חמירכמייצגי מדע מ – לניסוי מעבדה ולניסוי שדה ARבטבלה להלן מושווה 

 תמציתי את טיעוני המאמר.
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 AR ניסוי שדה מחקר מעבדה 

פתרון בעיה + סיוע בתהליך שינוי:  ידע מדעי ידע מדעי מטרה

 שיפור יכולות + ידע מדעי

ארוך מאד )בעיית בטווח  תועלת לחברה

 (מהמעבדה לשטח העברה

 ;בטווח בינוני

מצומצמת )למערכת 

יחסים מסוימת בין 

 שתנים(מ

 Actionable) מידית

Knowledge); 

, יכולת לתאר רחבה )מערכתית(

 תוצאה מורכבים –יחסי סיבה 

שליטה מלאה של הנסיין;  מערכת ערכים

הנחקר הוא "שפן 

 ;מעבדה"

 "value freeהניסוי הוא "

 מבנה היררכי;

 הנחקר שותף סביל

, רסוםופ )שקיפות

פתיחות לביקורת 

 עמיתים למקצוע( 

; ת בין חוקר לנחקרשוויוניו

הערכים שותפות בקביעת 

)מידע תקף;  קריטריון להצלחהוה

בחירה חופשית; מחויבות 

 .לפעולה(

על השוואה בין תיאוריות  תיאוריה מנחה

שנקבעו בסיס השערות 

  מראש

 נבחרת מראש

 ומניפולציה מבוקרת

; גמישות לאורך התפתחות המחקר

 השערה יכולה להשתנות

חזרתיות ע"י יכולת אימות  תוקף

 מייצגת ודגימה

; קבוצת ניסוי ובקורת

 נטרול הסברים חלופיים

שינוי אינדוקציה; התנהגות בפועל; 

 לאחר; \בקריטריון לפני 

 "שלטת"תיאוריה ל קישור

; חוזרותישירות ותצפיות  מהימנות

מבוסס על התנהגות 

 מאולצת

; ניתוח מקרה; טריאנגולציה  הטיית הנסיין;

 מבוססי פרשנות

אישוש חוזר על בסיס  הסקהכולת י

ונשנה של התרחשותה של 

 ;תופעה

על בסיס הכללה 

מ"עובדות" בהתבסס על 

"פשוטה"  תיאוריה

 ;ו"בעלת כוח הסבר"

 –על בסיס התנסות במגוון מצבים 

על בסיס תיאוריה של קשרים 

והלימה עם מה שכבר  סיבתיים

 ;ידוע

, ניטראליים, כמותיים סוגי נתונים

ם; אובייקטיביי

 "עובדתיים";

; מבוססי כמותיים ואיכותיים קורלטיביים; כמותיים

 פרשנות

; עיבוד נתונים מחקרית מיומנויות נדרשות

 סטטיסטיים מורכבים

מחקרית + "התחברות" 

 לשדה

 )סטטיסטיקה תיאורית( מחקרית

 )התערבות ארגונית( וייעוצית

הבנת תהליכי 

 שינוי

תרומה להבנת תהליכי 

 מחקר

ת תהליכי תרומה להבנ

 מחקר

 הבנת מודל השינוי של הנחקר;

 תרומה להבנת תהליכי שינוי

 התאמה תרבותית -אי סכנות והפרעות

 ההקשר מחליש מהימנות

 חלקית התאמה תרבותית

פגיעה אפשרית ביחסים 

 בארגון

 

 יותר התאמה לתרבות הארגון
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 כדי שיוכר כמדע לגיטימי  AR-הדרישות מ

AR צריך להיות מצד אחד מ( "חובר לפעולה ומצד שני מחקר "רציניrigorous  .והוא יכול להיות כזה ) 

 :לעמוד בכמה קריטריונים (Eden and Huxham, 1999)ראה גם,  יהיה מדע רציני עליו AR –כדי ש 

 

: בעוד שלצרכים של אבחון ארגוני אפשר להסתפק בהגעה להסכמה פירסום-ובר תקףלהישען על מידע 

הרי כדי שחומר שנאסף ישמש לצורך הכללה  כנכון מוסכםע הכלול בדוח האבחון עם הנועץ כי המיד

מעבר למקרה הפרטי ויתרום להבנה של תהליך חברתי כללי, הוא צריך להיות נוקשה יותר בתהליך 

(. בנוסף, צריכה להיות הסכמה מראש בקרב כל המשתתפים על האופן triangulationאיסוף הנתונים )

 AR-ברבים )בכלל זה הקוד האתי של המשתתפים(. ולבסוף עצם העובדה כי ב שבו המידע יפורסם

משתתפים אותם אלה שתוצר הלמידה הוא בטווח האינטרס שלהם מבטיחה רמת תוקף גבוהה יותר 

 ממחקרים הנעשים באמצעות ניסוי ו"נבדקים".

 

העבודה איתו  בעתמעבר לצורך בכך שהעבודה המשותפת עם הלקוח תהיה בעלת תמורה עבורו  הכללה:

( ופיתוח יכולות actionable knowledge)ע"י פיתוח מה שנקרא לפעמים 'תיאוריה מקומית' או 

הרפלקציה של הנועץ וארגונו(, על העבודה להיות בעלת תמורה גם לקהילה המדעית )ע"י תרומה לידע 

( אחרים. contextsהכללי של מדעי החברה והניהול( ע"י ש"יהיה לה מה להגיד" גם על הקשרים )

צריך שיהיו השלכות מעבר לתרומה לשיפור התפקוד ולידע המקומי והמיידי אלא גם  AR -לכלומר, 

. לפיכך, דו"ח ממצאים צריך להיות מדווח ריות וידע רלוונטי למצבים אחריםותרומה לפיתוח התיא

ה אנשי מדע, שלא היו ברבים, לא כל שכן, ניסוח ממצאיו צריך להיות בעל משמעות גם לאחרים, בכלל ז

 שותפים לתהליך. 

 

היא תמיכה בפיתוח תיאוריה, ביקורת על  ARאחת המטרות המוצהרות של  :תרומה לפיתוח תיאוריה

 \דבר זה מצריך דיווח מראש על ההטיה התיאורטית של החוקר תיאוריה והרחבת תכולה של תיאוריה. 

. מעבר לכך, החוקר המתערב צריך הטיה הזאתתפקיד של ההזדמנויות לחקירת ה כמו גם הטמעתמתערב, 

בות ילהיות פתוח לשינוי המסגרת התיאורטית המכוונת אותו במהלך התפתחות הפרויקט כאשר הנס

אך, בשונה מהליך מחקרי . )מה שמעמיד דרישה של היכרות רחבה עם מגוון תיאוריות( מצריכות זאת

יש צורך משמעותי לעיין  AR -, ברתחילת המחק לפניקלאסי שבו החקירה התיאורטית נעשית 

)פעולה כזאת  שממצאים מתחילים להתאסף ולהתארגן לאחרכלומר  –בתיאוריות גם  במהלך התהליך 

, את איננו יכול ליישם AR כאמור, הינה לרוב, חלופה ראויה לגישה של מחקר מבוסס בדיקת השערות(.

ככל  –תרום להרחבת התכולה של תיאוריה יכול ל ל, הואאב .חזרתיות כמהלך של תיקוף ממצאיםה תגיש

יצוין כי לאור  שמנסים יישומים שונים שלה, המותאמים למצבים השונים שבהם נערכות התערבויות.

בפיתוח תיאוריות חדשות  והןבהצטרפות לתיאוריות קיימות הן הינו  ARלעיל, יתרונו של  שנאמר
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 מתוךהוא בפיתוח של התיאוריות  ARל של לסיום, ברור שיתרונו הגדו (.Diesing, 1972מראשיתן )

 העשייה )בשונה מהמדע הקלאסי שבו התיאוריה נוצרת מראש ונבחנת בעשייה(.

 

יהיה זה אך נכון לבחון אם שאלת המחקר  ARולבסוף, כאשר אנחנו עסוקים בעיקר בהיבט המחקרי של 

 מחקר הראוי.לפני שבוחרים באמצעי ה –ניתנת לחקירה באמצעות שיטת מחקר תקפה יותר 

 

יועץ ללא מיומנויות מחקריות וחוקר ללא מיומנויות מספיקות בייעוץ, נציין כי, לאור האמור לעיל, 

 )למדע ולנועץ(. בעל ערך ARשניהם לא יצליחו בביצוע של 

 

 סיכום

על בסיס הדרישה לפלורליזם רק כגישת מחקר לגיטימית  ARהרצון של אנשי מדעי החברה להכיר ב

מצליח לעקוב אחרי הלוגיקה של המדעים מבלי לאמץ את הכלים הספציפיים  ARיותרת. במחקר היא מ

בעיות מעשיות, הן לקדם את  ים. הגישה מאפשרת הן לתרום לפתרונן שלשהמדעים "הנוקשים" מפעיל

והן לקדם את ההבנה  ,היכולת של המשתתפים להבין את המציאות שבה הם חיים ולפעול לשיפורה

גבוהה משל  ARשל תופעות במדעי החברה. מבחינה זאת, התרומה והתועלת של  המדעית –הכללית 

 :Whyte (1991)או, במילים של  המסתפק בקידום המדע קודם לכל. –מודל המחקר הקלאסי 

"Science is not achieved by distancing oneself from the 

world; as generations of scientists know, the greatest 

conceptual and methodological challenges come from 

engagement with the world. The scientific standards that 

must be met to conduct a successful PAR [Participating 

Action Research] project are daunting. And yet […], it is 

possible to pursue both the truth and solutions to concrete 

problems simultaneously." 

[p. 21] 

 

AR אינטרס של איש המעשה להבין את השתי מערכות של אינטרסים,  ןמבוסס על שיתוף פעולה בי

. מכאן, שגם פעולתו ולשפרה, והאינטרס של החוקר לקדם את הידע על ההתנהגות של האדם בחברה

 .ולשימוש בו גבוהה יותר מעמדו המוסרי ומידת ההצדקה להשקעה

 לא צריך לעורר רגשי נחיתות בקרב משתמשיו! AR –נסכם עם כן שהשימוש ב 
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