
  יח"ל 5 הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לעבודת גמר באזרחות

עבודת גמר באזרחות יכולה הישען על אחד או יותר משלושת תחומי הדעת עליהם נשען המקצוע:  הצעה ל 

, חברתיים ,, פוליטיים תעסוק בנושאים אזרחייםהצעת המחקר  .משפטים, מדעי המדינה וסוציולוגיה 

 ןהצעה תיתה  .ואחרים שהתלמיד מגלה בהם עניין, סקרנות ורצון לחקור ולהעמיק בהםמדיניים  ם,כלכליי

להכנת ההצעה יש להקדים עיון וחקר ביטוי ותעשה שימוש במושגים, גישות ותיאוריות מתחום הדעת. 

. נחקר ושאלת המחקר שגובשהבהתאם לנושא המעמיקים באמצעות קריאת מאמרים ומחקרים עדכניים 

 ההצעה יש להחליט על המתודולוגיה המחקרית ובהתאם לה לכתוב את ההצעה.                  בתהליך גיבוש 

 

 תכלול את הפרטים הבאים : ותכתב בשפה העברית הצעת המחקר לכתיבת עבודת גמר באזרחות  

 עמוד שער הכולל את שם בית הספר כתובת , מספר טלפון ,  .1 

 נושא עבודת המחקר, שם התלמיד , תעודת זהות , מייל , טלפון )נייד( ,       

 .  של ההצעה  שם מנחה העבודה , תוארו , מקום עבודתו , מספר טלפון )נייד( של המנחה, תאריך הגשה     

 ת המחקר , שאלת המחקר, ציון שיטת המחקר . מבוא הכולל את ציון נושא העבודה , מטר2

 כמותנית(  , הנימוק לבחירה בשיטת המחקר-)עבודה עיונית /איכותנית /אמפירית      

 . עמוד( -)היקף חצי עמוד      

 . עמודים ( 1-2)היקף:  לנושא ולשאלת המחקר הנגזרת ממנו . רקע תיאורטי ו/או רקע מהספרות המדעית3

 לוגיית המחקר : בפרק זה יוצג פירוט של שיטת  המחקר המוצעת   . שיטת המחקר / מתודו4

 ויוסבר באילו שיטות יעובדו וינותחו הממצאים .       

את מקורות  לציין  יש :יש להציג במתודולוגיית המחקר את הדברים הבאים בהצעת מחקר לעבודה עיונית

וצעת )ניתוח טקסטים, פרשנות , המידע המרכזיים שבהם יעשה שימוש ואת שיטת עיבוד הנתונים המ

)יש לציין   ידע כמקור מומהימן עם גורם רלוונטי  השיח/איוןלסקירה ר. ניתן להוסיף השוואת גרסאות...(

 .  עת מחקר(זאת בהצ

 יש להציג במתודולוגיית המחקר את הדברים הבאים :  בהצעת מחקר לעבודה אמפירית כמותנית

 כולל הגדרות נומינאליות ואופרטיביות של המשתנים,  משתני המחקר, ת המחקרוהשער, שאלת המחקר

 נחקרים(   80והמדגם הנבחר )המדגם חייב לכלול לפחות אוכלוסיית המחקר הצגת  כלי המחקר , תיאור 

 המתוכנן. מהלך המחקר תיאור 

 יש להציג במתודולוגיית המחקר את הדברים הבאים :   בהצעת מחקר לעבודה איכותנית

מהלך המחקר מרואיינים )לפחות( , החוקר,   6יש לבחור  –המשתתפים  /סיית המחקר אוכלו, כלי המחקר 

 .המתוכנן

 .פרק ואת תתי הפרקים הנגזרים ממנוההצגה תכלול את שם ה : . הצגה של פרקי העבודה המוצעים 5

 הערה : בפרקים המוצעים  חייב להיות ניתוח מושגי של בעיית המחקר / שאלת החקר באמצעות    

 גישות מתחום הדעת אזרחות.   מושגים / תיאוריות /   

 .. הצגת לוח זמנים לביצוע המחקר6

 הרשימה תכלול פריטים שהוצגו בהצעה ופריטים נוספים שבהם יעשה     –. רשימה ביבליוגרפית מוצעת 7

 . פריטים 8יש להציג לפחות   שימוש במחקר    

 כל המקורות הביבליוגרפיים והאזכורים יירשמו על פי אחת משיטות הכתיבה המקובלות.     

 

 מדויק וברור, עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי  הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן כללי :

 מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד יבוצע המחקר.

 

 בהצלחה ! 


