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  טרות מ

  : הבאותמטרות את הלהשיג מיועד זה קורס 
 , בהתאם לשלב שבו הם נמצאים,םיהלהתקדם במחקרבמדע המדינה ובתקשורת לסייע לדוקטורנטים  .1

 .באמצעות הצגת נושאים ובעיות ודיון קבוצתי
 . בעיות של מתודולוגיה  ובניית מערכי מחקר במדע  המדינהפתור ללשפר את יכולת  הדוקטורנטים   .2
 .שפר את יכולת הדוקטורנטים להעריך מחקרים טובים ושאינם כאלהל .3
 .  המשתתפיםלדון בסוגיות מרכזיות של מדע ומחקר במדעי החברה  בעלי זיקה למחקרי הדוקטורנטים .4

  שיטה
  :הקורס יתבסס על המרכיבים הבאים

  .דולוגיותהישגיו עד עתה ובעיות תיאורטיות ומתו,  בכיתה את תכנית המחקר שלול משתתף יציגכ .1
   .  לכל הצעה  יוקדש מפגש אחד .2
השגות ,  דקות נוספות יוקדשו לשאלות45 -כ.   דקות45 -כל משתתף יציג את הנושא שלו במשך כ .3

  :   לנושאים הבאיםתתכלול  התייחסוש  פשוטהכדי לחסוך בזמן נא  להכין מצגת.  ורעיונות
i.  הגדרה מדויקת של  הנושא והסיבות לבחירתו  
ii. יאורטית והיישומית של הנושא החשיבות הת  
iii. םדיסציפלינריי-היבטים מולטי  
iv. מטרות המחקר  
v.  עיקרית שמציגה את החידוש העיקריתזה  
vi.  השערות או טיעוני המחקר  
vii. המתודולוגיה המוצעת  
viii. מקורות לביצוע המחקר  
ix.  בעיות שנפתרו בצירוף הפתרונות  והדרכים להשגתם  
x. בעיות שטרם נפתרו  

  . ולאחר מכן לכלל המשתתפים, ת המציג לסייע קודם כל לומומלץ להתמקד בחומר שיכול לדע
עדיף לשלוח טיוטא של  .כל משתתף יפיץ בקרב תלמידי הקורס חומר כתוב לקראת הצגת עבודתו בכיתה .4

 .אלי ולכל משתתפי הקורס לכל המאוחר שבוע לפני מועד הדיון ל "החומר ישלח בדוא. ההצעה
 . כמו שימוש במקרי בוחן וניתוח השוואתיסוגיות כנית בממוקדים על סמך ספרות עדיערכו דיונים  .5
או בכתבי עת  לפרסוםעבודות שהוגשו את האיכות המחקרית והמדעית של המשתתפים יתבקשו להעריך  .6

  . שהוצגו בועידות מדעיות בינלאומיות
  מבנה

     . נושאי הדוקטורט השונים או לפי מתודולוגיותבהתאם ליתבסס על מקבצים סדר הדיונים 
 חובות

  .הופעה סדירה לשיעורים  .א
  .בדיוניםפעילה  והשתתפותלקראת השיעורים קריאת חומר . ב
  . הצגת תכנית המחקר בכיתה. ג
  . והובלתובכיתה הכנת  נושא לדיון. ד

  נכשל/עובר: ציון
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  אילן-אוניברסיטת בר
  הפקולטה למדעי החברה
  הועדה לתואר שלישי

  
  הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר

 וכתיב 12ומודפסים בגופן ) אפשרי גם בתיקיה(שה עותקים כרוכים יהתלמיד יגיש את הצעת המחקר בש  .1
David ,שורות בעמוד27-מ מכל כיוון ו" ס2.5עם שוליים של , רווח כפול בין השורות  .  

  ).תקציר ורשימת מקורות, לא כולל עמוד שער ( עמודים לכל היותר15תכלול , הצעת המחקר  .2
  . ים במסלול המשולב יגישו הצעת מחקר מורחבת ומפורטת יותרתלמיד  

  .יש לצמצם עד למינימום ההכרחי את הערות השוליים והנספחים  .3
  :התכנית תכלול את החלקים הבאים  .4

  .פריטי מידע על פי הדוגמה המצורפת. עמוד שער . א
  . מילה250בהיקף של עד , ו להלן-תאור תמציתי של האמור בסעיפים ג. תקציר  .ב
מקובל  שעבודת דוקטורט .  הצדקת המחקר ותאור כללי של הסוגיה שעימה המחקר יתמודד.מבוא  .ג

ניתן לבצע גם מחקר עיוני הנושא אופי של סקירת ספרות מקיפה . נושאת אופי של מחקר אמפירי
(Review)ר במיוחד עבו,  המובילה לתזה שתחולתה רחבה יחסית והיא בעלת מקדם חידוש משמעותי

עליהן תתקבלנה תשובות עם תום /שאלות המחקר שעליה/ של שאלתמדויקתהגדרה . הספרות הנדונה
  ). ניתן לנסח זאת במתכונת של השערות(המחקר 

שאלות המחקר /יש לציין בפירוט את העיקרון שעל פיו מתורגמת שאלת. שיטת המחקר.       ד
לציין אפיון ומספר המשתתפים , מודל המחקריכמו כן יש להציג את ה. השערות למינוח ביצועי/והשערה
או הסטטיסטיקה /יש לפרט את שיטת עיבוד הנתונים ו). במידה והוא רלוונטי(כלי המחקר וההליך , במחקר
  .המלווה
שיטתי ועדכני של כל המקורות המוזכרים בגוף , יש להקפיד על רישום מדויק). לא למספר(מקורות . ה

 המעודכנים   CHICAGO MANUAL OF STYLE אוAPA(ר הנדון לפי הנהוג בתחום המחק, ההצעה
  ).ביותר

ניתן ,  מהוועדה לתואר שלישימראשבאישור , במקרים מיוחדים. תכנית המחקר תוגש בשפה העברית  .5
  .להגיש את ההצעה  בלועזית

  .יש להקפיד על לשון וסגנון נאותים  .6
כשהוא חתום על ידי "  הלימודים לתואר שלישיהצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת"יש לצרף את טופס   .7

  .ים/ה והמנחה/התלמיד
  . ראש המחלקה יחתום על הטופס ויעביר את כל העותקים לוועדה הפקולטטית לתואר שלישי  .8

  ותוחזר לכותבהבוועדה פי הנחיות אלה לא תידון -הצעה שלא תוגש על
2007אפריל /ז"ניסן תשס
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  אילן-אוניברסיטת בר
  ____________המחלקה ל

  
  
  
  
  
  
  

  הצעה לתכנית מחקר במסגרת לימודים לתואר שלישי
  
  
  

  )שם ההצעה בעברית(
  
  

  )שם ההצעה באנגלית(
  
  
  
  
  

  מוגש על ידי
_________________  

  
  

  בהנחיית
________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

   שנה-תאריך עברי ולועזי                                                 גן-רמת
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AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) FORMAT 
 (5th Edition) 

 
This crib sheet is a guide to the APA style. It is not intended to replace the Publication Manual 
of the American Psychological Association, 5th edition. Only selected examples were chosen 
for inclusion here.  For other examples see the printed Manual.   
 
Book, One  Author 
White, E. B. (2006).  The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan. 
 
Book, Two Authors 
Tumber, H., & Palmer, J. D. (2004). Media at war: The Iraq crisis. London: Sage. 
Edited Book 
Letheridge, S., & Cannon, C. R. (Eds.). (1980). Bilingual education. New York: Praeger. 
 
Article or Chapter in an Edited Book, Two Editors 
Sheets, B. (2006). The cost of lingering arm injuries. In B. Selig,. & W. Selig (Eds.), A 
compilation of long stories (pp. 211-234).  Milwaukee, WI: MB Press. 
 
Journal Article, One Author 
Simon, A. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & Cognition, 23,     
635-647. 
 
Journal Article, Two Authors 
Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues,      
32, 230-343. 
 
Magazine Article, one author 
Garner, H. J. (1997, July). Do babies have a universal song? Psychology Today,102, 70-77. 
 
Newspaper Article, No Author 
Study finds free care used more. (1982, April 3). Wall Street Journal, pp. A1, A25. 
 
ERIC Document 
Peterson, K. (2002). Welfare-to-work programs: Strategies for success (Report No. EDO-JC-
02-04). Washington D.C.: Office of Educational Research and Improvement. (ERIC Document 
Reproduction Service No. ED467985) 
 
Entry in an Encyclopedia  
Imago. (2000). In World Book Encyclopedia (Vol. 10, p. 79).  Chicago: World Book 
Encyclopedia. 
 
Report from a Private Organization 
Kimberly-Clark. (2002). Kimberly-Clark (Annual Report). Dallas, TX: Author. 
 
Dissertation 
Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported post-secondary educational 
institutions in the  
state of Wisconsin (dare care) (Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison, 1985). 
Dissertations Abstracts International, 47/03, 783.  
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Videotape 
Mass, J. B. (Producer), & Gluck, D. H. (Director). (1979). Deeper into hypnosis. (Motion 
picture). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
 
Citation of a work discussed in a secondary source 
Give the secondary source in the reference list and in text name the original work and give a 
citation for the secondary source.   
For example, if Fielder and Hardy’s work is cited in a work by Hall, and you did not actually 
read the Fielder and Hardy work, list  
the Hall reference in the References.  In the text, use the following citation: 
 
Text citation: 
Fielder and Hardy’s study (as cited in Hall, 2006, p. 4) 
 
Electronic Formats 
 
Internet Article Based on Print Source 
The citation is done as if it were a paper article and then followed by a retrieval statement that 
identifies the date retrieved and source. 
 
Sahelian, R. (1999, January).  Achoo!  Better Nutrition, 61, 24.  Retrieved September 17, 2001, 
     from Academic Index. 
 
Web Page with Private Organization as Author 
Midwest League. (2003). Pitching, individual records. Retrieved October 1, 2003, from       
http://www.midwestleague.com/indivpitching.html 
 
Chapter or Section in an Internet Document 
Thompson, G. (2003). Youth coach handbook.  In Joe soccer. Retrieved September 17, 2004, 
from http://www.joesoccer.com/menu.html 
 
Web page, Government Author 
Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial habitat restoration areas.      
Retrieved September 18, 2001, from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm 
  
Company Information from Aggregated Database  
Ripon Pickle Company Inc. (company profile). (2003). Retrieved September 18, 2002, from      
Business and Company Resource Center. 
 
Ingersoll-Rand Company Limited (company profile). (2004). In Hoovers.  Retrieved April 29, 
2004, from Lexis-Nexis. 
 
Personal Communications 
Personal communications may be things such as email messages, interviews, speeches, and 
telephone conversations. 
Because the information is not retrievable they should not appear in the reference list.  They 
should look as follows:  Example:  J. Burnitz (personal communication, September 20, 2000) 
indicated that .… or   In a recent interview (J. Burnitz, personal communication, September 20, 
2000) I learned that ….  
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Reference Citations in Text 
To refer to an item in the list of references from the text, an author-date method should be used.  
That is, use the surname of the author (without suffixes) and the year of the publication in the 
text at appropriate points. 
Example: Researchers have indicated that more is expected of students in higher education 
(Hudson, 2001) and secondary education (Taylor & Hornung, 2002). 
One author 
Issac (2001) indicated in his research.. 
In a recent study, research indicates (Isaac, 2001) 
Two or more authors 
When a work has two authors, always cite both names every time the reference occurs. For 
works with three, four, or five authors, cite all authors the first time the reference occurs.  In 
subsequent citations, include only the last name of the first author followed by et al. 
When a work has no authors 
Cite in text the first few words of what appears first for the entry on the list (usually the title) 
and the year. 
Specific parts of a source 
(Yount & Molitor, 1982, p. 19) 
(Cooper, 1983, chap. 4) 
Works with no author 
(“New Student Center,” 2002) 
 
For more detailed information to illustrate the use of parenthetical citations, consult this 
University of Wisconsin page. http://www.wisc.edu/writing/Handbook/DocAPACitations.html 
For information on formatting a term paper using APA guidelines, consult this page.    
A sample title page for term papers. 
 
Some general rules for APA reference pages: 
• Begin the reference list on a new page.  The page begins with the word References 
(Reference if there is only one), centered in the top, middle of the page, using both upper and 
lower case. If the references take up more than one page, do not re-type the word References on 
sequential pages, simply continue your list. 
• Use one space after all punctuation. 
• The first line of the reference is flush left.  Lines thereafter are indented as a group, a few 
spaces, to create a hanging indention. 
• Double space between citations.  Single space in the citations. 
• Use italics for titles of books, newspapers, magazines, and journals. 
• References cited in text must appear in the reference list; conversely, each entry in the 
reference list must be cited in text. 
• Arrange entries in alphabetical order 
• Give in parentheses the year the work was published.  For magazines and newspapers, give 
the year followed by the month and date, if any.  If no date is available, write (n.d.) 
• Give volume numbers for magazines, journals, and newsletters.  Include the issue number for 
journals if and only if each issue begins on page 1. 
Please forward any comments or suggestions regarding this crib sheet to Owen Williams 
Prepared by Owen Williams, University of Minnesota, Crookston 
Last updated June 5, 2007  

  


