המחלקה לקרימינולוגיה

הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר תואר שלישי
.1

התלמיד יגיש את הצעת המחקר לשיפוט במחלקה באופן הבא:
 עותק אלקטרוני של ההצעה בפורמט  WORDמודפס בגופן  12וכתיב  ,Davidרווח כפול ביןהשורות ,עם שוליים של  2.5ס"מ מכל כיוון.
 אוגדן טפסי אתיקה טופס הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישיכל הטפסים צריכים להיות מוקלדים (ולא בכתב יד) חתומים על ידי הסטודנט והמנחה/ים בפורמט
.WORD

.2

הצעת המחקר ,תכלול  20עמודים לכל היותר (לא כולל עמוד שער ,תקציר ורשימת מקורות).
תלמידים במסלול המשולב והישיר יגישו הצעת מחקר מורחבת ומפורטת יותר( .עד כ 26-עמ')

.3

יש לצמצם עד למינימום ההכרחי את הערות השוליים והנספחים.

.4

עבודת דוקטורט תישא אופי של מחקר אמפירי או עיוני-תיאורטי או צירוף של השניים .יש לציין זאת
בהצעה עצמה.

.5

ההצעה תכלול את החלקים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

עמוד שער :פריטי מידע על פי הדוגמה המצורפת .יש לכתוב את כותרת המחקר בעברית ובאנגלית.
אין לכתוב סימני פיסוק בסוף הכותרת.
תקציר :תאור תמציתי של המחקר ,בהיקף של עד  250מילה בעברית ובאנגלית (אחד אחרי השני).
פירוט הנחיות להגשת התקציר ראה בהמשך.
מבוא  :הצדקה תיאורטית של המחקר ,סקירת עיקרי הספרות הרלוונטית ותאור כללי של הסוגיה
שעימה המחקר יתמודד .הגדרה מדויקת של שאלת/שאלות המחקר שעליה/עליהן תתקבלנה
תשובות עם תום המחקר (ניתן לנסח זאת במתכונת של השערות).
שיטות המחקר :פירוט שיטת המחקר שעל פיה תתורגם שאלת/שאלות המחקר למינוח ביצועי,
כדלקמן :תיאור שיטת המחקר ,מספר הנבדקים המצופה ודרך הדגימה ,כלי המחקר ,שיטות
התערבות (במי דה 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.
מקורות (לא למספר) :יש להקפיד על רישום מדויק ,שיטתי ועדכני של כל המקורות המוזכרים
בגוף ההצעה ,לפי הנהוג בתחום המחקר.

 .6תכנית המחקר תוגש בשפה העברית .במקרים מיוחדים ,באישור מראש מהועדה לתואר שלישי ,ניתן
להגיש את ההצעה בלועזית.
 .7יש להקפיד על לשון וסגנון נאותים.
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הצעת מחקר לעבודה במתכונת של אסופת מאמרים
סטודנטים המתכננים להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יציינו זאת בהצעת
המחקר ככל שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה .אחרי עמוד השער יש לפרט את התמה המשותפת של
המאמרים ( 3-4עמודים) בהצעה יצוינו בנפרד לפני כל מאמר ,בנוסף לדיון בנושא הכללי של העבודה,
גם הנושא של כל אחד מהמאמרים המתוכננים ,מטרותיו ,רקע תיאורטי או מחקרי ,השערות המחקר
ועיקרי הטיעונים שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו.
אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה או של אסופת מאמרים הדבר יצוין
בהצעת המחקר ,וההצעה תיכתב במתכונת של הצעת מחקר לדיסרטציה.
בכך אין כדי לגרוע מהאפשרות להגיש עבודת דוקטור כאסופת מאמרים גם אם הצעת המחקר
התייחסה למתכונת של דיסרטציה או להיפך.
בקשה לשינוי מתכונת הדוקטורט ,לרבות להגשתו במתכונת של אסופת מאמרים כשבעת הגשתה של
הצעת המחקר טרם הוחלט באיזו מתכונת העבודה תיכתב ,בליווי נימוקים מפורטים ,תוגש לבית הספר
ללימודים מתקדמים ,יחד עם המלצת הוועדה המחלקתית ,בסמוך לאחר גיבוש ההחלטה על שינוי
מתכונת העבודה .אין לדחות את הגשת הבקשה לשלבי הסיום של המחקר והכתיבה.

הצעה שלא תוגש ע"פ ההנחיות הללו ,לא תידון בוועדה ותוחזר לסטודנט
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אוניברסיטת בר-אילן
המחלקה ל____________

הצעה לתכנית מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי

שם ההצעה בעברית
(ללא נקודה בסוף הכותרת)

שם ההצעה באנגלית
(ללא נקודה בסוף הכותרת)

מוגש על ידי (שם ות.ז).
_________________
בהנחיית
________________

רמת גן
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שנה

הנחיות לכתיבת תקציר (עד  250מילים)
על התקציר לכלול בתמצות את הנקודות הבאות:
.1
.2
.3
.4

מבוא – הבסיס התיאורטי של המחקר והגדרה מדויקת של שאלת/שאלות המחקר (ניתן לנסח זאת במתכונת
של השערות)
החידוש המחקרי
שיטת המחקר – מספר הנבדקים ,כלי המחקר ,שיטת התערבות (אם קיימת) וקבוצות המחקר ,דרך הדגימה
והליך המחקר
שיטת עיבוד הנתונים והסטטיסטיקה המלווה

הנקודות לעיל בנויות ,כפי שנדרש מתקציר למאמר ,למעט ממצאי המחקר.
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