פברואר 2022

קול קורא – מחקר משלב עשייה – תשפ"ג
היחידה למעורבות חברתית – תכנית שותפות :אקדמיה-קהילה
על היוזמה
בתכנית 'שותפות אקדמיה-קהילה' הפועלת בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה ,אנו מאמינים
שתפקיד המדע ובראשו המדען/ית ,הוא לתאר ,להסביר ,לנבא ולהשפיע על המציאות והחברה דרך
ובעזרת בחינה של האופנים בהם התיאוריה פוגשת את השדה בפועל' .שותפות אקדמיה-קהילה'
מבקשת להציג יוזמה חדשה המיישמת גישה זו – מחקר משלב עשיה – המסייע לחוקרים ליצור
חיבור דו-כיווני בין מחקר אקדמי לעשייה בשטח – על ידי חיבור בין החוקר והמחקר ,חברה ,קהילה
וסטודנטים.
למי מיועד הקול הקורא?
אנו מבקשים לאתר חוקרות וחוקרים המעוניינים לחזק את ההשפעה של המחקר שלהם על החברה
והקהילה ,באמצעות תרגומו לפעילות חברתית שתבוצע על ידי סטודנטים הפעילים ביחידה
למעורבות חברתית .חוקרות וחוקרים המתכננים בשנת הלימודים תשע"ג מחקר יישומי או מחקר
שיש בו מרכיבים יישומיים וחברתיים ,אשר שמו לעצמם למטרה לתרגם את מחקרם ,את המודל,
התיאוריה או תפיסת הפעולה שפיתחו לכדי פעילות חברתית וקהילתית שתאפשר את המשך
המחקר ,מוזמנים להגיש מועמדות.
אופי הפעילות
בתכנית המוצעת ,סטודנטים נבחרים יקדישו את זמנם לפעילות חברתית ,חינוכית או סביבתית
המיישמת הלכה למעשה את המחקר ,המודל או התיאוריה שמפותחים במסגרת המחקר .פעילות
חברתית זו תזכה את הסטודנטים במלגות (אשר ימומנו על ידי תכנית 'שותפות אקדמיה-
קהילה') .פעילות זו תעשה תחת הפיקוח של היחידה למעורבות חברתית לצד מעקב של החוקר/ת,
אשר יוכלו לבחון בזמן אמת את הפעילות החברתית ובה בעת לעדכן את מחקרם ,לדייק את המודל
המחקרי ,לפתח את התיאוריה ולשפר את הפרי המחקרי הכתוב .אנו מציעים למעשה מסגרת
המהווה מעין מעבדה לעשייה חברתית המאפשרת לחוקרים לבחון וליישם את הידע שפיתחו.
אין מדובר במימון עוזרי מחקר או במימון עריכת המחקר עצמו ,אלא בהענקת מלגות לסטודנטים
שיקדישו בין  120-140שעות בשנה ( 4-5שעות שבועיות) לפעילות חברתית משמעותית המהווה
בחינה אמפירית ויישומית של מחקר ,מודל או תיאוריה אשר יסייעו בטיוב המחקר.
קריטריונים להגשת בקשה
להלן הקריטריונים 1להגשת בקשה להשתתפות ביוזמת מחקר משלב עשיה וקבלת תמיכה כספית:
.1
.2
.3
.4
.5

הגשת הצעה ליוזמת מחקר משלב עשייה עד לתאריך  1ביוני  2022בקישור שלהלן:
https://forms.gle/PERMp17Dsd7cyAHi8
המידה בה העשייה החברתית עשויה לתרום להשבחת הפירות המחקריים העתידיים.
המידה שבה יישום המחקר/מודל/תיאוריה עשויים לתרום לחברה ,לקהילה ולסטודנטים.
ההיתכנות המעשית לתפעול המרכיב המעשי (קשרי עבודה ,הסכמת מסגרת הפעילות,
הצבעה על סטודנטים פוטנציאליים מתאימים).
קבלת אישור מהוועדה הפקולטטית לעריכת מחקרים בבני אדם.

שאלות יש לפנות ליוליה סטרוסטה ,אחראית תכנית 'שותפות אקדמיה-קהילה':
ystarosta@univ.haifa.ac.il
בברכה,
פרופ' איתי בארי,
ראש התכנית 'שותפות אקדמיה-קהילה'

ד"ר יעל גרנות-ביין
מנהלת היחידה למעורבות חברתית

 1יודגש כי אין ממקומה של שותפות אקדמיה-קהילה לבחון מצוינות אקדמית .לפיכך ,הקריטריונים אינם כוללים ואינם מתיימרים
לבחון את איכות המחקר ,החדשנות והתרומה התיאורטית ,סיכויי הפרסום של המאמר/ספר ,סיכויי הזכייה במענק מחקר ,השפעה
על דרגת החוקר/ים ,ואת המשאבים והניסיון המחקרי העומדים לרשותם.

