מדריך לשימוש במאגר כלי המחקר
מאגר כלי המחקר הוא קטלוג ה כולל כלי מחקר שנגזרו ממאמרים  ,מ דוחות מחקר
ו מ דיסרטציות בחינוך .
מכון מופ " ת רוא ה במאגר זה משאב חשוב לקידום המחקר החינוכי בישראל  .לשם כך
אנו במרכז המידע מקטלגים מחקרים בתחומי החינוך ומפנים אותם ל חוקרת בכירה
בשדה החינוך  ,והיא גוזרת וממי י נת את הכלים בהתאם למאפיינים שונים.
סוגים שונים של כלי מחקר
המאגר כולל סוגים שוני ם של כלים :שאלונים סגורים  ,מחוונים  ,תצפיות ושאלות
לראיונות בנושאים ממוקדים .
תיאור כלי המחקר כפי שמופיע באתר
מאגר כלי המחקר כולל תיאור ביבליוגרפי של הכלי ם :
מספר פריט  :המספר הרץ של הפריט בקטלוג מרכז המידע .
מיון  :מיקום הפריט במדפי מרכז המידע .
סוג  :הבחנה בין שאלון  ,תצפית  ,ר י איון  ,מחוון או אחר .
כותר  :שם הכלי  ,המעיד על נושאו .
מחבר  :יוצר דוח המחקר ש ממנו נגזר כלי המחקר .
בתוך  :שם וקישור מקוון אל המקור ש ממנו נגזר כלי המחקר ( מאמר  ,דוח מחקר ,
דיסרטציה ועוד ).
תיאור  :תקציר של תוכן הכלי  ,מבנה ופריטים לדוגמה .
אוכלוסיית המחקר  :ה משתתפי ם במחקר שכלי המחקר יושם בו.
תוקף  :תיקוף ומהימנות של כלי המחקר על פי התיאור בדוח עצמו .
הערות  :ציון המקור שעליו מתבסס הכלי הנוכחי  -אם אינו כלי מקורי  -או הערות
אחרות .
עמודים  :מספרי העמודים בדוח המחקר ש בהם מופיע כלי המחקר .
כללי שימוש
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים  .הפרטים הנוגעים ל כלי
המחקר נמסרו על  -ידי החוקר ובאחריותו.
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אפשר להשתמש בכלי זה כמקור ללימוד ו כ השראה לבניית כלי חדש  ,או להשתמש
בכלי עצמו ולהקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי ם המקובלים .
היכן אפשר למצוא את כלי המחקר עצמו?
כלי המחקר הם יצירה מקורית המוגנת ב חוק זכויות יוצרים  .בהתאם להרשאה
שניתנת לכל כלי אנו מציגים אותם בשני אופנים:
 . 1הכלים מקוט לגים על המדף במרכז המידע הבין -מכללתי של מכון מופ " ת .
 . 2כלים מקוונים נמצאים בתוך הדוח המקורי  ,ו אליו ניתן להגיע באמצעות הקישור
" בתוך ".

השירות ניתן בהתאם לקהלי היעד
מרצים במכללות האקדמיות לחינוך יכולים לפנות לצוות מרכז המידע בכתובת
 meyda@macam.ac.ilבבקשה לקבל שאלונים ומחקרים באופן מקוון.
סטודנטים מן המכללות האקדמיות לחינוך יכולים להגיע למרכז המידע בשעות
הפתיחה  ,לעיין בכלי המחקר ולצלם אותם .
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