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 מטרות הקורס:  .א

השני עם תיזה, שכן כתיבתה מחייבת הבנה מעמיקה  תוארהביצוע עבודת תיזה מהווה את גולת הכותרת של לימודי 
 הדיסיפלינה ושימוש בעקרונות מדעיים כלליים. השלב הקודם לביצוע עבודת התיזה הוא כתיבת ההצעה.בתחום של 

מטרת הקורס היא הקניית כלים ולווי בכתיבת ההצעה. הצעה הכתובה כהלכה, משפרת את הסיכויים לביצוע וסיום מוצלח 
את יכולתו של התלמיד לחשיבה  של עבודת התיזה. ההתמודדות עם המתודולוגיה של כתיבת ההצעה, תשפר גם

אינטגרטיבית ומדעית ואת יכולתו לכתוב ניירות עבודה מקצועיים. חשוב לציין כי ההצעה שתוגש על ידי הסטודנטים 
במסגרת קורס זה תוכל לשמש כהצעת תיזה אמיתית/סופית לאחר קבלת אישור המנחה.  לפיכך, חשוב לבצע את מטלות 

 הדרכתו.הקורס בתאום מלא עם המנחה וב
  
 תוכן הקורס ומהלך השיעורים:  .ב

 . הצגת מבנה קלאסי של הצעת תיזה1
 . תירגול של חלקי ההצעה2
 . הצגת ההצעות של סטודנטים בפני המליאה3
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 נושא מס' שיעור

   הקדמה 1

 סיעור מוחין לגבי שאלת מחקר טובה  2

 סקר ספרותיהגדרת שאלת מחקר ומבנה  3

 ביצוע סקר ספרותי  4

הצגת סקר ספרותי על ידי סטודנטים: מבנה "מבוא ומטרות  5
 המחקר"

 הצגת סטודנטים: מבנה "מבוא ומטרות המחקר" 6

, מחקר  case studyתכנון מחקר: פיתוח מודל מתמטי או  7
 אמפירי, השערות, שיטה, שלבי המחקר ולוח זמנים

מחקר  /תכנון המחקר: מודל מתמטיהצגות הסטודנטים:  8
 שיטת איסוף נתונים אמפירי, השערות  המחקר,

 הצגת סטודנטים: תכנון המחקר  9

 הצגת סטודנטים: תכנון המחקר  10

 ניתוח תוצאות וכתיבת תמצית 11

 הצגה מלאה של הצעת התזה 13-12
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 חובות הקורס:  .ג
כעבודה מסכמת של הקורס, על  הסטודנטים להגיש הצעת תיזה שנכתבה בהתאם לכללים שנלמדו במסגרת הקורס. 

 בכדי להקל על תהליך הביצוע, העבודה תוגש בשלבים, כמפורט בטבלה.
 

 להלן חובות הסטודנטים בקורס:

 מועד ההגשה החלק מהציון הכללי נושא

 caseאו  הכוללת מודל מתימטי ראשוניתהצעת מחקר 
studies   ,כבסיס לתזה עתידית, משתני המחקר, רציונל

 שאלת המחקר והשערותיו

10% 4.4.14 

 2.5.14 15% מבוא וסקר ספרותי

 16.5.14 15% הכנת כלי המחקר

 30.5.14 5% הגשת טיוטת הצעה ראשונה

 15.8.14 45% הגשת הצעת תזה מלאה  

  10% בכתה נוכחות מלאה, השתתפות פעילה והצגת המחקר

 
 לפחות 85מבוא לסדנת תזה עם ציון דרישות קדם: 

 
 הערות:

 יינתן גורם שיפור לציון הסופי, מעבר למרכיבים שצוינו, על סמך תרומה משמעותית לרמת הקורס והשקעה מיוחדת.  .1
תוצג בכל מפגש שבועי יידרשו הסטודנטים להציג התקדמות משמעותית בתהליך עבודת התזה. בכל מפגש בו לא  .2

 נקודות מהציון. 3התקדמות  יורדו 
 יש להביא חתימה של מנחה התזה בכל פעם שמוגשת טיוטה חלקית או מלאה של העבודה. .3
 נוכחות מלאה היא חובה בקורס זה! .4
 יש חשיבות יתרה להגשת המטלות במועדן. .5
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Creswell John, Research design, Second edition, Sage Publication, 2003 
300.72 CRE r2 (1093237) 


