טל 03-6905426 .פקסwww.smkb.ac.il/research ; research_skb@smkb.ac.il 03-6901207 .
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שלום רב
שנת הלימודים תשס"ט באה עלינו לטובה ואנו ,ביחידת המחקר וההערכה של סמינר הקיבוצים
חוזרים זו אליכם זו השנה הרביעית עם העלון של יחידת המחקר .מטרתו של העלון היא להביא
בפניכם עדכונים ומידע בנושא מחקר כגון קולות קוראים למחקר ,כנסים בנושאי מחקר ,ספרים ואתרי
אינטרנט בנושאי מחקר ועוד .לסיום ,אנו משתדלים להביא גם "רגע של נחת" עם המדור "בחיוך".
אנו מקווים שתמצאו עניין בעלון .מרצים המעוניינים לפרסם או לשלח חומרים רלוונטיים מוזמנים
לעשות כן .שתהיה לכולנו שנה טובה ופורייה.
בברכת שנה טובה ופורייה
צוות יחידת המחקר

הודעות ועדכונים
סיוע בהכנת פוסטר לכנס
החל משנת הלימודים הקרובה ,כל מרצה
במכללה רשאי לקבל סיוע בהכנת פוסטר
לקראת הצגתו בכנסים בארץ או בחו"ל ,כאשר
שם המכללה מוצג במקום הראשון בפוסטר ,לצד
שמו של המציג/ה .הסיוע כפוף לאישור יחידת
המחקר ויתבצע על ידי מחלקת הוצאה לאור
וגרפיקה במכללה.
יש להגיש את הבקשה לפחות חודש לפני מועד
הנסיעה .הכנת הפוסטר מותנית בזמינות
מחלקת הוצאה לאור וגרפיקה באותה עת.
בקשות לסיוע יוגשו ליחידת המחקר ויכללו את
הפרטים הבאים (1) :שם הפוסטר המוצג; )(2
שם הכנס אליו מיועד הפוסטר; ) (3ציון שם/ות
מחבר/י הפוסטר כולל סדר ההופעה .לאחר
קבלת האישור ,יועברו החומרים באופן מסודר
ושלם במייל לעדה סער ,לצורך העיצוב .על מנת
לקבל את הסיוע יש לפנות למזכירות יחידת
המחקר.

מזכירות יחידת המחקר
בסוף שנת הלימודים הקודמת הצטרפה אלינו
טל קמינר-שמואלי ,מזכירת יחידת המחקר.
טל עומדת לרשותכם בימים א' ,ב' ,ג' ו-ה' בין
השעות  9:00עד  .15:00טל',03-6905426 :
דוא"לresearch_skb@smkb.ac.il :
פרסומי יחידת המחקר

בימים אלו ראו אור שתי חוברות שהופקו על ידי
יחידת המחקר:
חוברת פרסומים – הכוללת את אזכורי
הפרסומים של חברי הסגל )ספרים ,פרקים
בספרים ,מאמרים ,הצגות בכנסים וכו'( לשנת
.2007
חוברת תקצירים – הכוללת את תקצירי
המחקרים שנערכו על ידי יחידת המחקר ועל ידי
מרצים במכללה בשנת תשס"ח וכן תקצירים של
הרצאות בכנסים בחו"ל שקיבלו תמיכה
מהמכללה.
עותקים מן החוברות ניתן לקבל ביחידת
המחקר.

מענקים ותמיכות מטע ם
המכללה – נוהל חדש
החל משנת הלימודים תשס"ט ,כל מרצה אשר
יקבל את תמיכת המכללה )כגון :מענק מחקר,
השתתפות בנסיעה לכנס ,תרגום/עריכה לשונית,
תמיכה בדוקטורנטים ,תמיכה בהוצאת ספרים,
הכנת פוסטר( יתבקש להציג את מחקרו בכנס
המדעי השנתי של המכללה .הצגה בכנס
עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד
קבלת התמיכה.

חוברת מידע למרצים
בימים אלו מתפרסמת לראשונה חוברת מידע
למרצים שהופקה על ידי יחידת המחקר
וההערכה .החוברת מפרטת את כל התמיכות
להם זכאים חברי הסגל במכללה כולל כנסים,
תרגומים ,מחקרים ,סיוע לדוקטורנטים ועוד.
עותקים מן החוברות ניתן לקבל ביחידת
המחקר.
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קולות קוראים למחקר
קול קורא למחקר – סמינר הקיבוצים
כמידי שנה חברי סגל ההוראה של המכללה
מוזמנים להגיש הצעות למחקרים לשנת
הלימודים תשס"ט.
חברי סגל ,שמחקריהם יאושרו ,יקבלו תמיכה
מכללתית לביצוע מחקרם .התמיכה מיועדת
למורים קבועים בהיקף של חצי משרה
לפחות.על ההצעות לעמוד בסטנדרטים
אקדמיים מקובלים ,ולהוכיח תרומה משמעותית
לשדה המחקר .בנוסף למענק המחקר השקלי,
כל מחקר יקבל  600ש"ח לצורך העסקת עוזר
מחקר ולעבודות דפוס )כגון שכפול שאלונים(.
פרטים נוספים על נוהל הגשת הבקשות וכן
טופס הגשת הבקשה ניתן למצוא באתר יחידת
המחקר.
הצעות מחקר יתקבלו במזכירות יחידת המחקר
עד לתאריך .15.1.09

על הצעת המחקר להיות באורך של  2-3עמודים
ולכלול בקצרה את הפרטים הבאים :רקע ,רציונל
מטרות ושאלות ,מערך המחקר :אוכלוסיית
המחקר והמדגם; כלי המחקר; הליך המחקר.
את טופס הגשת ההצעה ניתן למצוא באתר
יחידת המחקר.
קול קורא למחקר – מכון מופ"ת
קול קורא להגשת הצעות לביצוע מחקר שנתי
במכון מופ"ת.
מועד ההגשה האחרון 1 :בינואר .2009
לפרטים נוספים:
http://www.mofet.macam.ac.il/mehkar/#4
אורית פלג,03-6901429 :פקס 03-6901478
ולקבלת חוברת הנהלים:
http://www.mofet.macam.ac.il/mehkar/im
ages/nehalim.pdf

קול קורא למחקר משותף עם יחידת
המחקר
יחידת המחקר מעוניינת לקדם ולעודד שיתוף
פעולה מחקרי בין חבריה לבין מרצים במכללה,
זאת כחלק בלתי נפרד מטיפוח תרבות המחקר
במכללה .במסגרת זו מבקשת היחידה ממרצי
המכללה להגיש לה הצעות עבור עריכת מחקר
משותף עם חוקרים מטעם היחידה .הזוכה
במכרז יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם חבר צוות
יחידת המחקר ,וכן ,יזכה במענק תמיכה
במחקר.
במכרז רשאים להשתתף מורים קבועים בהיקף
של חצי משרה לפחות .את הצעות המחקר ניתן
להגיש בצוותים של עד שני חוקרים .הצעות
מחקר למכרז יתקבלו עד לתאריך .15.1.09

קול קורא להגשת הצעות לביצוע מחקר
גישוש
רשות המחקר במכון מופ"ת מזמינה את חברי
הסגל במכללות להגיש הצעות לביצוע מחקר
גישוש.
מחקר גישוש מהווה שלב הכנה לביצוע מחקר
מקיף ורחב .מועד אחרון להגשת הצעות:
.2008
בנובמבר
27
חמישי,
יום
להגשת הצעות ,להרשמה ולקבלת מידע נוסף
ניתן לפנות לרכזת רשות המחקר ,אורית פלג:
דואר אלקטרוני .peleg@macam.ac.il
ת"ד  48538תל אביב מיקוד 61484
טל' 03-6901429 :פקס03-6901478 :
http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/#7

סדנאות והשתלמויות
התמחויות פרופסיונאליות במכון מופ"ת
במכון מופ"ת נפתחות כמידי שנה התמחויות עבור מורי המורים .ההתמחויות מסובסדות על ידי משרד
החינוך ומוצעות במחיר מיוחד לעובדי הוראה במכללות .ההתמחויות מעניקות תעודה שוות ערך לתעודת
הוראה .וגם מזכות ב 360-שעות "גמול השתלמות" לבעלי תעודת הוראה .זאת ועוד ,ההתמחויות
מאפשרות בקשת שעות "מענק השתלמות" לעומדים בקריטריונים של משרד החינוך.

ההתמחות הניתנת בנושא המחקר היא "מורי מורים חוקרים" אך קיימות התמחויות גם בתחומים
אחרים כגון ניהול אקדמי וטכנולוגיות מידע ותקשורת.
לפרטים 03-6901453 :ו/או  03-6901491או בדוא"ל .orlyv@macam.ac.il:
אתר ההתמחות למורי המורים www.mofet.macam.ac.il/prof:
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היכרות עם התוכנה לעיבודים סטטיסטיים  SPSS -במכון מופ"ת
מטרת הסדנה היא להתנסות בתוכנה לעיבודים סטטיסטיים  ,SPSS -המשמשת לצרכים מחקריים.
חשיבות הסדנה היא בכך ,שהמשתתפים יוכלו לרכוש כלים לטיפול עצמאי בשאלוני המחקר שהם עורכים.
בסוף הסדנה המשתתפים יוכלו להכניס לתוכנה נתונים ,לארגנם ולבדוק את השערות המחקר שלהם
כראוי באמצעות הכלים שהם יקבלו בסדנה.
הסדנה תינתן על ידי ד"ר תחיה וינוגרד-ג'אן.
היקף הסדנה  28שעות; מועד הסדנה הוא בימי שני;  24בנובמבר 29 ,22 ,15 ,8 ,1 ,בדצמבר ,בין
השעות  .18:00-14:00עלות הסדנה₪ 400 :
למידע נוסף ולהרשמה ניתן להתקשר לאורית פנחסי בטל' orit@macam.ac.il 03-6901467
קבוצת עניין במחקר איכותני
בשנת הלימודים תשס"ט תימשך מסורת המפגשים של קבוצת העניין במחקר איכותני שהחלה את
פעילותה בשנת  2001במכון מופ"ת .יתקיימו נקיים ארבעה ימי עיון ,שכל אחד מהם יכלול מפגשים
בקבוצות משנה ,ומפגש מליאה שבמרכזו הרצאת אורח ודיון .את פעילות הקבוצה תשוב ותרכז ד"ר ברכה
אלפרט.
למידע נוסףhttp://www.mofet.macam.ac.il/interests/announcement.pdf :
כנס בשיטות מחקר פמיניסטיות
הכנס שנקרא  Feminist Research Methodsהוא כנס בינלאומי העוסק בשיטות מחקר במחקר
הפמיניסטי .הכנס יערך באוניברסיטת סטוקהולם בשבדיה בין ה 4-עד ה 6-לפברואר  .2009לפרטים
נוספים/http://www.kvinfo.su.se/femmet09 :

סטטיסטיקה מהחיים
ישראל הידרדרה למקום ה 33-במדד השחיתות
נדמה לכם שקצת יותר מושחת פה? עכשיו זה "רשמי" .בשנה החולפת הידרדרה ישראל שלושה מקומות
במדד השחיתות העולמי  -וכעת היא ניצבת במקום ה 33-מתוך  180מדינות .זאת לאחר שבשנת 1997
הייתה ישראל במקום ה .15 -בדו"ח השקיפות" השנתי ,זכתה ישראל השנה בציון  6בסולם הנע בין  0ל-
 ,10כשהציון המקסימאלי המציין ניקיון משחיתות הוא .10
בשנה שעברה קיבלה ישראל את הציון  6.1ודורגה במקום ה .30-השנה ניצבת יחד עם ישראל במקום ה-
 33מדינת האי דומיניקה ,הממוקמת בים הקריבי .פורטוגל נמצאת מקום אחד מעל ישראל עם ציון של
 ,6.1ואיחוד האמירויות הערביות מקום אחד מתחת  .5.9 -במהלך השנה האחרונה עקפה קטאר את
ישראל ,כשזכתה בציון  6.5ודורגה במקום ה.28-
מנתוני עמותת שבי"ל )שקיפות בינלאומית ישראל( ,הסניף הישראלי של ארגון Transparency
 Internationalהעורך את הדו"ח השנתי ,העשירייה הראשונה מורכבת  -שוב  -ממדינות החברות בארגון
המדינות המתועשות ) .(OECDאת הדירוג הפעם מובילות דנמרק ,ניו-זילנד ושבדיה ,שקיבלו את הציון
 .9.3אחריהן ניצבת סינגפור עם  ,9.2ופינלנד ושוויץ עם ציון .9
מקור ynet :בתאריך 23.9.2008
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 100מילים על....
והפעם ,מאה מילות הקדמה על מהימנות ותוקף
בגיליונות הקודמים )בשנת תשס"ח ,אותם ניתן לראות באתר יחידת המחקר( עסקנו בבנייתם של כלי
מחקר שונים ,בדרכים אפשריות לנסח שאלות בשאלון ובכללים לכתיבת השאלון ועריכתו.
על מנת שנדע כי כלי המחקר שבנינו אמינים ,מדויקים ויניבו תוצאות שניתן לסמוך עליהן ולהקיש מהן,
עלינו לוודא כי הם עומדים בשני תנאים מרכזיים והכרחיים :מהימנות ותוקף .מקובל לכנות מדדים אלו
בשם "מדדים פסיכומטריים" ).(psychometric properties
מהימנות ) ( Reliabilityשל מ שתנה היא מדידת ערכיו בדייקנות מושלמת  ,ללא כל
טעויות ,באופן עקבי ,יציב ומדויק.
תקפות ) (Validityשל משתנה היא המידה שבה הוא אכן בודק את מה שהוא אמור לבדוק.
קיימים מספר מבחנים לבדיקת המהימנות והתוקף אשר החוקר יכול לבחור ביניהם ועליהם נרחיב
בגיליונות הבאים ,אולם חשוב לומר כי מאחר ותהליך בחינה זה של תוקף ומהימנות אינו קל ,כלל ועיקר,
רצוי ,במידת האפשר ,להשתמש בכלים קיימים "מן המדף" ,קרי כלים בהם נעשה כבר שימוש במחקרים
קודמים ומהימנותם ותוקפם כבר נבדקו )גם אם יש לעשות להם התאמה מסוימת למחקר הנוכחי בשל
מדגם אחר ,הקשר שונה וכד'(.
השנה נעסוק בהרחבה במהימנות כלי המחקר ונפרט על המבחנים השונים לבדיקתה.

בחיוך

☺

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
נשמח לקבל תגובות ,רעיונות והצעות
מזכירות היחידה :טל קמינר-שמואלי
חוקרות :ד"ר סמדר דוניצה-שמידט )ראש היחידה( ,פרופ' רותי זוזובסקי ,אירית לוי-פלדמן ,ד"ר גל הרפז,
רינת ארביב-אלישיב ,טל שמר-אלקיים ,הילה אקרמן-אשר ואניה גליקמן.
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