מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
היחידה ללימודים מתקדמים

מבנה הצעת המחקר
הנחיות לכתיבת הצעת המחקר.
ההצעה תנוסח בזמן עתיד .לגבי פעולות שבוצעו הלכה למעשה בעבר (כמו למשל ,מחקר חלוץ) ניתן
לנקוט לשון עבר.
ההצעה תכלול דף שער ,תוכן עניינים וגוף ההצעה .אפשרי במידת הצורך לצרף נספחים.

 .1דף השער
עמוד השער יכלול את הפרטים הבאים (נספח ב)
א .כתב דוד ,12 ,מרווח .1.5
ב .שם הפרויקט (על הכותרת להיות קצרה 15-מילים או פחות)
ג .שם הכותב
ד .שם המנחה/מנחים
ה .חתימת המנחה שמאשר/ת הגשת הפרויקט
ו .משפט המציין כי הצעת הפרויקט מוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר M.Ed.
בתכנית ......
ז .תאריך הגשה :עברי
ח .דף שער אחורי באנגלית (דף השער באנגלית יכלול תרגום של כל הפרטים הכלולים בעברית,
למעט חתימת המנחה)

 .2גוף המחקר
הטקסט בגוף הצעת המחקר לא יעלה על כ 2500 -מילים ( 10-8עמודים ,ללא ביבליוגרפיה
ונספחים) ,והוא יכלול את החלקים הבאים:
א .מבוא
במבוא  -הרציונל והקשר המעיד על הצורך בעריכת המחקר והתהליך המחשבתי שהוביל להגדרת
שאלת המחקר הספציפית .בחלק זה יופיעו בקצרה תיאור המסגרת הנחקרת והמניע לבחירת הנושא
הנחקר .חשוב לחדד את הפער בידע ) (Gab in knowledgeשמוביל לצורך במחקר ואז להציג את
מטרת המחקר ותרומתו ).(contribution to knowledge

ב .סקירת ספרות לפרויקט
(רקע תאורטי מצומצם של ספרות מחקרית רלוונטית לשאלת המחקר)
היקף הסקירה :כשליש מהיקף ההצעה המוגשת (דהיינו :כשלושה עמודים ,או  800מילים)
יש להתמקד בסקירת הספרות הרלוונטית המתארת והמנתחת את המחקרים שנערכו בנוגע לסוגיה
שהסטודנט יחקור .סקירה זו אינה אמורה להיות מקיפה כסקירה הנדרשת בהגשת הפרויקט ,אך
עליה להיות מקיפה דיה כדי להוכיח לקורא שהסטודנט בקיא במחקרים בולטים בעלי רלוונטיות
לפרויקט שלו ואשר עשויים לסייע לו להצדיק את הטעם בעריכתו.
יש להתייחס לפחות ל 10 -פריטי ביבליוגרפיה ,מתוכם לפחות  3באנגלית ,בהצעה של הפרויקט,
אך הסטודנט יוכל להוסיף עליהם בהתאם לצרכיו ולרצונו.
המידע בסקירה יוצג מהכללי לייחודי .המחקרים והתאוריות הכלליות המקיפות יידונו ראשונים
ומחקרים המהווים נקודת מוצא למחקר זה יידונו אחרונים.
יש להקפיד על כתיבת סקירת הספרות כמיזוג מידע אינטגרטיבי של מחקרים ,על הקשרים
וההבדלים ביניהם .יש להימנע מהצגת ספרות המחקר כסיכומים של תאוריות ומחקרים ,ולהקפיד
לתלות דברים בשם אומרם ,דהיינו :לכתוב אזכורים ביבליוגרפיים לצד המידע המוזכר בסקירה.
לא יתקבל מידע שאין בו ציון מראה המקום ממנו לקוח המידע.
ג .הגדרת מטרות המחקר ושאלותיו
•
•
•
•

המטרה תוצג לאחר חידוד הפער בידע ,ומתוכה ייגזרו שאלות המחקר.
שאלות המחקר צריכות להיות ממוקדות ,בהתאם לשיטת המחקר שנבחרה.
במחקר איכותני יש להציג ,לפי הצורך ,גם שאלות משנה.
במחקר כמותי יש להציג שאלת מחקר ,השערות מחקר ומשתני מחקר.

ד .מתודולוגיה
בפרק זה יתאר הסטודנט את הפרויקט המתוכנן בעזרת פירוט מערך המחקר ,על -פי ה מבנה הבא:
סוג המחקר
•
•

•
•

בהצעה למחקר כמותי יוצג אופי המחקר (ניסוי ,דמוי ניסוי ,מתאמי או סקר)
בהצעה למחקר איכותני תוסבר המסורת/הסוגה או הפרספקטיבה התיאורטית
בתחום המחקר האיכותני שהיא משתייכת אליה (יש להגדיר את סוג המחקר ואת
הסוגה הספציפית ,כגון איכותני-נרטיבי ,איכותני-חקר השיח ,איכותני-מחקר
פעולה ,חקר מקרה ,תאוריה מעוגנת שדה ,מחקר אתנוגראפי ,מחקר איכותני-
פנומנולוגי ,ועוד)
יש להקפיד לכתוב על הסוגה תוך התאמת הסוגיה לשאלת המחקר הנחקרת.
יש לעגן את המתודולוגיה בספרות תיאורטית רלוונטית למחקר ולציין בגוף
הטקסט מראי מקום רלוונטיים.

המשתתפים ושדה המחקר
•
•

בהצעה למחקר כמותי יש להגדיר את המדגם :האוכלוסייה הנחקרת ,שיטת
הדגימה וגודל המדגם המתוכנן ומאפייניו.
בהצעה למחקר איכותני יש לפרט מי הם המשתתפים במחקר ולהסביר מדוע וכיצד
נהם נבחרו; ניתן להציג את מספר המשתתפים ואת מאפייניהם ,כמו גם את
המאפיינים של שדה המחקר (המסגרת החינוכית ,האזור הגיאוגרפי  ,תיאור
הארגון הפיזי של המקום ,וכיו"ב)

כלי המחקר
•
•
•
•
•
•

בכל הצעת מחקר יש לפרט את הכלים שנבחרו לאיסוף מידע :שאלונים ,ראיונות,
תצפיות ,מסמכים ,יומן שדה.
יש לציין את הכלי ולפרט :מטרת הכלי ,הרציונל לבחירתו ,המבנה של הכלי ,מספר
הפריטים ,תיאור הפריטים ,דוגמות של פריטים ונימוקים לבחירתם.
אם נעשה שימוש בשאלונים קיימים ,יש לציין את מקורותיהם וכיצד יותאם
השימוש למחקר המוצע.
אם במסגרת המחקר נבנה כלי חדש ,יש לתאר את תהליך בניית הכלי ,ואת
התאמתו למחקר המוצע ,וכן יש להתייחס לתוקף הכלי.
בכל הצעת מחקר יש להציג את הקשר שבין כלי המחקר לשאלות הנחקרות.
יש לצרף דוגמות לכלי המחקר כנספחים להצעה.

הליך המחקר
•

יש לפרט את הדרך שבה יבוצע המחקר :שלבים שונים בתהליך המחקרי.

ניתוח נתונים
•
•
•

יש לפרט את הדרכים לניתוח הנתונים המתוכנן.
נתונים כמותיים :יש לפרט את הניתוחים הסטטיסטיים המתוכננים לבדיקה של
כל אחת משאלות המחקר.
נתונים איכותניים :יש לתאר בפירוט את דרכי עיבוד הנתונים  -בחירת השיטה
לניתוח.
▪ ניתוח תוכן :תפורט הדרך שבה ייבנו קטגוריות התוכן וייעשו הקישורים
ביניהן .יש לתאר את שלבי הניתוח .אם נערך מחקר חלוץ ,רצוי לצרף
כנספח דוגמה של קטע קצר מתוך מחקר החלוץ ,אשר נעשה באותה
שיטה.
▪ ניתוח שיח :תיאור הכלי ושם החוקר עליו יתבססו בניתוח השיח.

סוגיות אתיות והבטחת זכויות הנחקרים
•
•

יש לפרט את הסוגיות שיינקטו להבטחת האתיקה של המחקר וזכויות הפרט של
הנחקרים בכלל זה.
במידת הצורך ,יש לדאוג לאישורים במוסדות הנחקרים ,מהורי הילדים.

גבולות ומגבלות המחקר
•

יש לציין את גבולות המחקר ואת המגבלות על הנתונים והסקת המסקנות.

ה .רשימת מקורות
• ברשימה ייכללו רק המקורות שמופיעים בהצעת המחקר .
• המקורות בעברית יופיעו לפני המקורות באנגלית.
• הרשימה תיערך בסדר אלפביתי לפי שמות המשפחה של הכותבים.
• הרשימה תיכתב לפי הנחיות APA
• יצירות ספרותיות ,מוזיקליות או אחרות תוצגנה ברשימה נפרדת.
ו .נספחים
•
•
•

בהצעה לפרויקט אין חובה לצרף נספחים ,אלא אם כן המחקר מסתמך על כלי שכבר תוכנן,
או על תיעוד משמעותי (כגון אירועים ,תצפיות ,קטעי שיח) ,שמהם חולצה שאלת המחקר.
ניתן לצרף מכתבי אישור לעריכת הפרויקט.
ניתן לצרף את כלי המחקר ,אם כבר תוכנן (כגון שאלון ,ריאיון חצי מובנה).
לוח זמנים

לוח הזמנים מסייע לסטודנט לחשוב על שלבי הפרויקט ועל משאבי הזמן הנדרשים לו עד
לסיומו.
כמו כן הוא מאפשר למעריכי ההצעה לבחון אם ההצעה עומדת בדרישות המצופות.
לוח הזמנים יכלול את פירוט הפעילויות העיקריות או את השלבים שייעשו ממועד הגשת
ההצעה ועד להגשת הפרויקט ואת מועדיהם החזויים.
דוגמה לטבלה שעשויה לשמש לכתיבת לוח זמנים  -בנספח א
נספח א
לוח זמנים משוער לביצוע המחקר
פעילויות/שלבי המחקר
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חודש
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נספח ב

מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
היחידה ללימודים מתקדמים
[שם המגמה בתואר שני]

[שם העבודה]
הצעה לעבודת גמר המוגשת כחלק מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך" בחינוך.
M.Ed.

מוגש על ידי__________ :

שם המנחה___________ :

אישור המנחה להגשת ההצעה:

[חודש][ ,שנה]

(חתימה)

