קול קורא
להקמה של פורום מתודולוגי לדוקטורנטים וחוקרים צעירים בנושא סקרים ומחקרים חברתיים-
בדגש על סקרים ומחקרים ארוכי טווח
בעקבות התעניינות רחבה של קהילת הדוקטורנטים והחוקרים הצעירים ,קהילת "שיטות מחקר" של
האגודה הסוציולוגית הישראלית מבקשת להקים פורום חדש שמטרתו בחינת סוגיות מתודולוגיות בנושא
סקרים ומחקרים חברתיים ,בדגש על סקרים ומחקרים ארוכי טווח .בכלל זה ,מטרת הפורום לבחון סוגיות
מתודולוגיות הקשורות באיסוף ,עיבוד וניתוח נתונים מסקרים ומחקרים חברתיים ,לרבות סקרי עמדות,
בדגש על נתונים מישראל ומחו"ל .דגש מיוחד יושם על הקשיים והאתגרים המתודולוגיים העומדים בפני
הדוקטורנטים והחוקרים הצעירים בעבודות המחקר שלהם .הפורום פתוח לדוקטורנטים ולחוקרים
צעירים ממגוון דיסציפלינות במדעי החברה המעוניינים ליצור במה משותפת להצגת עבודות מחקר ולדיון
בנושאים האמורים .ההשתתפות בפורום מותנית ברישום לקהילת "שיטות מחקר" של האגודה
הסוציולוגית ובהגשת תקציר לקראת מפגש ההקמה .מפגש ההקמה יתקיים ביום ראשון ה 25 -ביוני
 ,2017מ 10:00 -עד  ,12:00באוניברסיטת תל-אביב -בניין נפתלי ,קומה  ,3חדר .314
מטרת מפגש ההקמה להציג את הקהילה והפורום ולדון ברעיונות וביעדים להמשך .במהלך המפגש ,תינתן
אפשרות למשתתפים המעוניינים בכך ,להציג את מחקריהם בקצרה ,בדגש על סוגיות ואתגרים
מתודולוגיים ולקבל פידבק קצר מן המשתתפים .בהמשך ,וכפי שיסוכם במפגש ההקמה ,חברי הפורום
יטלו חלק במפגשים שיקבעו מעת לעת בשנת הלימודים הבאה.
•

ההצטרפות לפורום מותנית בהגשת תקציר מועמדות באורך שלא יעלה על  250מילה ,בו יצוינו
שם החוקר והמוסד ,נושא המחקר ,שיטת איסוף הנתונים ,מסד הנתונים ואתגרים מתודולוגיים
רלוונטיים .בסוף התקציר על המשתתפים לציין אם מעוניינים ,במסגרת המפגש ,להציג את
מחקריהם בטווח זמן שלא יעלה על  5דקות .כמו כן ,ההצטרפות לפורום מותנית ברישום
לקהילת "שיטות מחקר" של האגודה הסוציולוגית הישראלית דרך מערכת ההרשמה המקוונת
בכתובת .https://registration.israel-sociology.org.il/2017/registration2017.php

•

את תקצירי המועמדות יש לשלוח לאימייל של קהילת שיטות מחקר באגודה בכתובת
.galit.karmona@gmail.com

•

מועד אחרון להגשת התקציר .5.6.17 :תשובות לגבי השתתפות וההצגה ישלחו עד ה-
.12.6.17

בכבוד רב,
ד"ר גלית סיני-קרמונה ,ר' קהילת "שיטות מחקר"
ד"ר טל פדר ,אוניברסיטת חיפה
אירה סובל  ,אוניברסיטת תל אביב
גל דויטש ,אוניברסיטת תל אביב

