טל 03-6905426 .פקסwww.smkb.ac.il/research ; research_skb@smkb.ac.il 03-6901207 .
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חברי סגל יקרים,
אנחנו בעיצומו של הסמסטר ורובנו שקועים בהוראה שדורשת וגוזלת זמן רב .בעיתות אלו קל לשכוח
שרצינו ,תכננו והתכוונו לעסוק גם במחקר ....אז זה הזמן להיזכר  -לפני שתחלוף לה עוד שנה .בימים
הקרובים נפתחים בפניכם מספר ערוצים המאפשרים הגשת הצעות מחקר – הן במכללה )ראו "קול קורא
למחקר"( והן במכון מופ"ת )ראו "קול קורא למחקר"( – כדאי לנצלם .עוד נזכיר כי מכון מופ"ת מעמיד
לרשותכם עזרה של ייעוץ בחינם )ראו "הודעות ועדכונים"( וכך גם יחידת המחקר .נשמח לראותכם.
שלכם
צוות יחידת המחקר

הודעות ועדכונים
יעוץ במחקר ממכון מופ"ת

והמעוניינים לקבל עותק מן החוברות מוזמנים
לגשת ליחידת המחקר.

מכון מופ"ת מציע שני סוגי ייעוצים למורים
העוסקים במחקר:
"מאגר יועצים לכתיבה ולפרסום מחקרי" ו-
"מאגר יועצים מתודולוגיים" .הרכב היועצים
בשני המאגרים מתעדכן ,מתרחב ומשתנה על-
פי צורכי השדה .הייעוץ אינו כרוך בתשלום ,והוא
מיועד למורי המכללות בהיקף משרה של 50%
לפחות .לצורך קבלת פרטים נוספים ולהרשמה
לקבלת ייעוץ גלשו לאתר מופ"ת -
לייעוץ בכתיבה ופרסום:
www.mofet.macam.ac.il/rashut/#14
לייעוץ מתודולוגי:
www.mofet.macam.ac.il/rashut/#4

מענקי מחקר מטעם מכון מופ"ת

בעלון הקודם הושמט מרשימת המחקרים שזכו
למענק מחקר של מכון מופ"ת מחקרה של ד"ר
אביבה מזור" :גישה אינטגרטיבית בין
הפרספקטיבות המערכתית  -משפחתית
והאינדיבידואלית  -דינאמית לייעוץ וטיפול
במשפחה" .אנו מתנצלים על ההשמטה.
עלונים קודמים של "בעין חוקרת"

לידיעתכם ולנוחיותכם ,כל העלונים שפורסמו עד
כה של "בעין חוקרת" )היוצא לאור החל משנה"ל
תשס"ו( ניתנים להורדה ולצפייה באתר
האינטרנט של יחידת המחקר ,תחת 'עלון יחידת
המחקר ב"עין חוקרת"'.

פרסומי יחידת המחקר

בתחילת השנה הושקו שתי חוברת מטעם יחידת
המחקר" :חוברת פרסומים" ו"חוברת תקצירים".
ביחידת המחקר נותרו מספר עותקים,

קול קורא למחקר
קול קורא )שני( לביצוע מחקרים במכללה

כמו בשנים קודמות ,גם השנה מוזמנים חברי סגל ההוראה של המכללה להגיש הצעות מחקר
לשנת הלימודים תשס"ח .חברי סגל שמחקריהם יאושרו ,יקבלו תמיכה מכללתית לביצוע
מחקריהם .בנוסף ,יזכו מבצעי המחקר בסיוע בהעסקת עוזר מחקר מקרב הסטודנטים
במכללה .הצעות מחקר יתקבלו ביחידת המחקר עד לתאריך .16.12.07 :שימו-לב :השנה ההצעות
צריכות להיכתב על-פי הפורמט של מכון מופ"ת .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר יחידת המחקר תחת
"מענקי מחקר" ,וכן במודעות ברחבי הקמפוס.
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מכרז למחקר משותף עם יחידת המחקר במכללה )קול קורא שני(

יחידת המחקר מעוניינת לקדם ולעודד שיתוף פעולה מחקרי בין חבריה לבין מרצים במכללה .זאת כחלק
בלתי נפרד מתרבות המחקר במכללה .לשם כך ,זו השנה השלישית בה יחידת המחקר מבקשת ממרצי
המכללה להגיש לה הצעות לעריכת מחקר משותף עם חוקרים מטעם היחידה .הזוכה במכרז יעבוד
בשיתוף פעולה מלא עם חבר צוות היחידה ,וכן ,יזכה במענק תמיכה במחקר .המועד האחרון להגשת
הצעות הוא .16.12.07 :שימו לב :מידי שנה מתקבלת רק הצעת מחקר אחת .פרטים נוספים ניתן
למצוא באתר יחידת המחקר תחת "מענקי מחקר" ,וכן במודעות ברחבי הקמפוס.
קול קורא במכון מופ"ת

פורסם קול קורא להגשת הצעות למכון מופ"ת לביצוע מחקר שנתי בתמיכה האגף להכשרת עובדי
הוראה .המועדים להגשה הם ,2.12.07 :ו .1.2.08 -לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאורית פלג ,ברשות
מופ"ת:
של
באתר
או
(03-6901429
)טלפון
במופ"ת
הבין-מכללתית
המחקר
 .www.mofet.macam.ac.ilשימו לב! נשמח לתת ייעוץ בכתיבת הצעת מחקר.
קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסמים

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול מעוניינת לעודד מחקר בתחום הסמים כדי ליצור
תשתית נאותה לעשייה בתחום הסמים .הצעות המחקר יכולות להיות במספר נושאים כגון:
הערכת העבודה בתחום הקהילתי; הערכת העבודה בתחום המניעה; הערכה בנושא אפקטיביות טיפול
במכורים ועוד .שימו-לב שגם הצעות בתחום החינוך ,כגון הערכה של תכנית מניעה בבתי-ספר ,כלולות
במגוון הנושאים האפשריים להצעות המחקר .ניתן לעיין בקול קורא המפורט ביחידת המחקר.
את ההצעות ניתן להגיש במהלך כל השנה .ההצעות צריכות להיות מוגשות על-גבי טפסים ,אותם ניתן
להשיג באתר האינטרנט של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול וכן אצל ד"ר רחל בר-המבורגר,
המדענית הראשית של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,בטלפון.02-5675938 :

כנסים ,ימי עיון והשתלמויות במחקר
הכנס השלישי של המרכז הישראלי
לשיטות מחקר איכותניות בשיתוף עם
העמותה לחקר האדם הרב-מימדי

של
המייל
כתובת
icqm2008@bgu.ac.il

הכנס השלישי של המרכז הישראלי לשיטות
מחקר איכותניות יתקיים בתאריכים 21-20
בפברואר  2008באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הכנס יעסוק בנושא השפה האיכותנית :על
האישי ,המדעי והפוליטי .הכנס יאפשר לקהילת
החוקרים והחוקרות האיכותניים להתדיין
האפיסטמולוגיות,
האונטולוגיות,
בשאלות
המתודולוגיות והפוליטיות הנוגעות להגדרות
השונות של השפה האיכותנית ,לשימושים
השונים שנעשים בה במגוון של דיסציפלינות
ולמעמדה בעולם האקדמי ומחוצה לו.

הכינוס השנתי הרביעי של האגודה
הישראלית לפסיכומטריקה

מזכירות

הכנס:

הכינוס השנתי הרביעי של האגודה הישראלית
לפסיכומטריקה יתקיים ביום שלישי,22.1.08 ,
בין השעות  ,17:30 – 08:30במרכז הכנסים
ע"ש קונרד אדנאואר במשכנות שאננים
בירושלים .בכינוס יוצגו ויידונו מגוון של נושאים
מהנעשה לאחרונה בארץ בתחום הפסימטריקה.
על המעוניינים להירשם לכינוס למלא טופס
הרשמה ולשולחו בדואר בצירוף המחאה .את
טופס ההרשמה ניתן לקבל ביחידת המחקר.
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חדש על המדף
בגיליון זה ,היוצא לקראת סוף  ,2007ברצוננו להציג בפניכם מקצת הספרים בנושא מחקר והערכה שיצאו
לאור בשנה זו .חשוב לציין ,שזהו רק קצה קצהו של המגוון העצום הקיים בתחומים אלו.
מחקר חינוכי  /חברתי:

* Creswell, J. C. (2007). Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (3rd Edition). New-Jersey: Prentice Hall.
* Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing & conducting mixed method
research + the mixed method reader. Thousand Oaks: Sage.
* Drew, C. J., Hardman, M. L., Hosp, J. L. (2007). Designing and conducting
research in education. Thousand Oaks: Sage.
* Patten, M. L. (2007). Understanding research methods: An overview of the
essentials. California: Pyrczak.
* Wellington, J. (2007). Research methods in the social sciences. London:
Continuum.

מחקר איכותני:
* Fink, A. (2007). Practicing research: Discovering evidence that matters. Thousand
Oaks: Sage.
* Johnson, A. P. (2007). A short guide to action research (3rd Edition). Boston: Allyn
& Bacon.
* Mclntyre, A. (2007). Participatory action research: Qualitative research methods.
Thousand Oaks: Sage.
* Riessman, C. K. (2007). Narrative methods for the human sciences. Thousand
Oaks: Sage.
הערכה:
* Smith, N. L., & Brandon, P. R. (Editors). (2007). Fundamental issues in evaluation.
New-York: Guilford.

 100מילים על....
מערכי מחקר
אחרי שנבחר נושא המחקר ונוסחו השאלות וההשערות  ,עומדת בפני החוקר הסוגיה של בחירת מערך
המחקר המתאים ) ,(research designאשר כוללת את הבחירה כיצד יאספו הנתונים וינותחו .קיימים
מספר מערכי מחקר  ,להלן יפורטו שלושה מהמרכזיים שבמערכי המחקר הכמותי .בעלון הבא יפורט
מערכי מחקר המשויכים למחקר האיכותני.
מערך מחקר ניסויי ) -(Experimentalמחקר הבודק האם יש קשר סיבתי בין מספר משתנים באמצעות
הפעלת מניפולציה .החוקר יוצר הבדלים בין הנחקרים בערכי המשתנה הבלתי תלוי ,שולט בסדר הופעת
המשתנים ,ומתבונן בהבדלים שנוצרו בערכי המשתנה התלוי .המערך הניסויי ,המתקיים לרוב בתנאי
מעבדה ,מאפשר לבדוק אם קיימים גורמים נוספים מעורבים בקשר באמצעות בקרה על הסביבה ועל
הנהלים או באמצעות קבוצות ביקורת.
מערך מחקר דמויי ניסויי ) -(Quasi-experimentalמחקר הבודק האם יש קשר סיבתי בין מספר
משתנים כאשר לחוקר אין שליטה על העיתוי בו מופעלת המניפולציה ועל המדגם .במצב זה החוקר מתכנן
את המחקר בגמישות ובהתאם לתנאי השטח .מהנפוצים שבמחקר זה הנו מחקר ההערכה-
) (evaluationמחקר שדה סיבתי שמטרתו לבדוק השפעה של מניפולציה שנעשתה בסביבה הטבעית
)סביבה חינוכית ,תעסוקתית ,לימודית( בהתאם למדדים שמעניינים את הנוגעים בדבר.
מערך מחקר מתאמי ) -(Correlativeמחקר הבודק האם יש קשר בין מספר משתנים באמצעות איסוף
נתונים על כל משתנה ובחינת המתאם ביניהם .כלומר ,החוקר מתבונן במתאמים כפי שהם קיימים
במציאות .ההבדלים בין הנחקרים נתונים הן במשתנה התלוי והן במשתנה הבלתי תלוי והמחקר יכול
לבחון מספר רב של משתנים בו זמנית.
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בחיוך

☺

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
נשמח לקבל תגובות ,רעיונות והצעות
אתר היחידה ; www.smkb.ac.il/research :דוא"לresearch_skb@smkb.ac.il:
טלפונים) 03-6902395 :סמדר דוניצה-שמידט() 03-6905426 ,שלי שרון(
) 03-6901274אניה גליקמן ,רותי זוזובסקי וטל שמר-אלקיים() 03-6902321 ,הילה אקרמן-אשר(,
) 03-6902320אירית לוי-פלדמן ורינת ארביב-אלישיב() 03-6901232 ,גל הרפז-גורודיסקי(.
טל 03-6905426 .פקסwww.smkb.ac.il/research ; research_skb@smkb.ac.il 03-6901207 .
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