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 לתואר שלישי הנחיות להגשת תכנית מחקר
 

 את החלקים האלה:הצעת המחקר תכלול בהתאם לנושא ולתחום המחקר 

 ייחודיותה ו/או ת העבודה, ומטרתהיה התייחסות מתומצתת לשבו  ,בן עמוד אחד תקציר .1

מרכזיות , שאלות/השערות לרציונל התיאורטי והמודלים שעליהם נשענת ההצעה תרומתה 

 מסגרת מחקרית, שיטות וכלים.  –ומתודולוגיה מוצעת 

 שהוא הראי המקוצר של הצעתכם., התקציריש להקפיד מאוד על איכות  

 הנחות ויעדים.נקודות המוצא התיאורטית,  -המתאר את רציונל המחקר  מבוא .2

 הנשען על ספרות המחקר הקיימת בתחום מידע : סקירת ספרות או רקע תיאורטי מורחב .3

 .וטיעונים ביחס למהותו ולמקומו של המחקר המוצע בזיקה למחקרים ולתיאוריות הרלבנטיות 

 .כפועל יוצא משני החלקים הראשוניםיו השערותפרוט מטרות המחקר, שאלות ו/או ו .4

פרוט הפרדיגמה המחקרית )מחקר כמותני, איכותני, מעורב, היסטורי  המתודולוגיה:תיאור  .5

ופילוסופי( והצדקתה; תיאור סוג המחקר ומערך המחקר )מחקר ניסויי, מחקר תיאורי, חקר 

מקרה,  מחקר פרשני, מעורב וכיו"ב(;  פרוט האוכלוסיה או מדגם המחקר ו/או תיאור האובייקטים 

קר או המקרים העתידיים להיבדק; תאור תמציתי של ההתערבות אם הנבדקים; משתני המח

היא קיימת; הצגת כלי המחקר והתייחסות למאפייניהם )ממדים של תוקף, מהימנות, אמינות 

וכיו"ב(;  דרכים  לאיסוף הנתונים;  דרכים לניתוח, לעיבוד ופירוש הנתונים תוך פירוט 

להתייחס למגבלותיה ויתרונותיה של הגישה, האמצעים/התנאים הנדרשים. בחלק זה ראוי גם 

 השיטה או דרך הפעולה ולפרט כיצד מתמודדים עם המגבלות.  

 התיאורטי, המתודולוגי והחינוכי. לתחום הידע הפוטנציאלית של המחקרתרומתו פרוט  .6

במקביל להופעת  בעבודות מדעיותים מקובלנהלים הבהתאם לשיש להציגה  ,מקורותרשימת  .7

 האזכורים בגוף הטקסט.

 

 הנחיות להגשת תכנית המחקר:

  (.או נספח של כלי המחקר לכל היותר )לא כולל ביבליוגרפיהמילים  7,500 : ההצעההיקף 

 מהמותר בשפה העברית.  25% –הכתובה בשפה האנגלית יכולה להיות ארוכה יותר ב  הצעת מחקר

 .ההצעהשל  שעריש לציין את מספר המילים בעמוד ה

 12בגודל אות  Arialאו  David: גופן

 (1.5שורה וחצי ) :רווח

מספר המילים  ,התלמיד/ה פרטי , נושא העבודההתאריך,  ת)עפ"י הדוגמא המצורפת( יכיל א דף השער

  אישור המנחה.ו
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ההגשה הינה אלקטרונית במייל למזכירת הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר, איריס גורביץ, 

irisp@tauex.tau.ac.il :ותכלול , 

. נדרשת חתימה של התלמיד/ה ושל וורדובגרסת  PDFעותק אלקטרוני של ההצעה בגרסת  .1

 גבי הכריכה של ההצעה.המנחה על 

, שבראשו מצוין בהיקף של עמוד אחד )זהה לתקציר בגוף ההצעה( תקציר נפרד של ההצעה .2

 שם העבודה, שם המנחה, ושם התלמיד/ה.

 ניגוד עניינים )נספח ב'(ובמחקר  ראויהתנהגות ת תלמיד/ת מחקר בנוגע לההצהר .3

 נספח ב' חתוםולהגיש בצירוף להצעה את ניגוד עניינים במחקר",  תקנון"יש לקרוא בעיון את 

 המנחה.וע"י תלמיד/ה ה ע"י

 

אם שופטי הצעת המחקר יבקשו לקבל גם עותק קשיח של ההצעה, נתאם מועד להגעה  ,בהמשך

 במזכירות תלמידי מחקר. עותקיםלאוניברסיטה ולהגשת 

 

 למידע נוסף ניתן לפנות למזכירות תלמידי מחקר של ביה"ס לחינוך:

 .6409480-03טל'  400בניין שרת חדר  ; c.ilirisp@tauex.tau.aאיריס גורביץ, 

 

 בהצלחה!
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