הפקולטה למדעי החברה
המחלקה למדעי המדינה

Faculty of Social Sciences
Department of Political Studies

טופס הנחיות להגשת הצעת מחקר -לדוקטורט:
שם הסטודנט ______________________:ת.ז_______________________________:
שם העבודה (עברית ואנגלית)_____________________________________________:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

בוצע :צריך להיות:

הערות:

 2עותקים כרוכים (רצוי בתיקיה) מודפסים בגופן  12וכתיב David
 ,רווח כפול בין השורות ,עם שוליים של  2.5ס"מ לכל כיוון ו.CD
העבודה תכלול  20עמודים לכל היותר (לא כולל שער ,תקציר
ורשימת מקורות) תלמידים במסלול המשולב /ישיר יגישו עד כ-
 26עמודים.
יש לצמצם עד למינימום את הערות השוליים והנספחים
יש לציין בהצעה האם אופייה של עבודת המחקר הינו אמפירי או
עיוני -תיאורטי או שילוב שלהם.
עמוד השער -יש לכתוב את כותרת המחקר בעברית ובאנגלית
ללא סימני פיסוק בסוף הכותרת (מצורפת תמונה להמחשה).
תקציר -תיאור תמציתי של המחקר ,בהיקף של עד  250מילה
בעברית ובאנגלית (אחד אחרי השני).
על התקציר לכלול בתמצות את הנקודות הבאות:
 .1מבוא :הבסיס התיאורטי של המחקר והגדרה מדויקת של
שאלת המחקר (ניתן לנסח זאת במתכונת של השערות)
 .2החידוש המחקרי
 .3שיטת המחקר :מספר הנבדקים ,כלי המחקר ,שיטת
התערבות (אם קיימת) וקבוצת המחקר ,דרך הדגימה והליך
המחקר.
 .4שיטת עיבוד הנתונים והסטטיסטיקה המלווה.
מבוא :הצדקה תיאורטית של המחקר ,סקירת עיקרי הספרות
הרלוונטית ותיאור כללי של הסוגיה שעימה המחקר יתמודד.
הגדרה מדויקת של שאלת /שאלות המחקר שעליה/עליהן
תתקבלנה תשובות עם תום המחקר ( ניתן לנסח במתכונת של
השערות).
שיטות המחקר :פירוט שיטת המחקר שעל פיה תתורגם שאלת/
שאלות המחקר למינוח ביצועי ,כדקלמן :תיאור שיטת המחקר,
מספר הנבדקים המצופה ודרך הדגימה ,כלי המחקר ,שיטות
התערבות ( במידה והן רלוונטיות) וקבוצות המחקר ,הליך המחקר
והמבחנים הסטטיסטיים בהם ישתמשו לבדיקת ההשערות.
יש להוסיף סעיף על חשיבות המחקר ,תרומתו והחידוש שבו
לעומת מה שנעשה בתחום עד עתה.
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בוצע :צריך להיות:

הערות:

מקורות ( :לא למספר) יש להקפיד על רישום מדויק ,שיטתי ועדכני של
כל המקורות המוזכרים בגוף ההצעה ,לפי הנהוג בתחום המחקר הנדון.
במידה ונושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה ,יש לדאוג
לאישור זה מהמחלקה ולצרף עם הגשת הצעת המחקר.
יש לצרף את טופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים
לתואר שלישי" כשהוא חתום ע"י המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית
לתואר שלישי.

* כל חריגה מהנוהל המקובל מחייבת אישור מוקדם של ביה"ס ללימודים מתקדמים.

תאריך ____________:שם המנחה________________ חתימת המנחה_______________
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