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 eynatgal@gmail.commail: -e עינת גלד"ר מרצה:  

 וב' '   אשש"ס במהלך סמסטר  2משך הקורס: 

  מטרות הקורס:

פיתוח וניסוח שאלת המחקר ידע וכלים ל ספקמסגרת תומכת ומקדמת לכתיבה של הצעת המחקר לעבודת התזה, ליצור ל

 בריפוי בעיסוק, ללוות בתהליך הכתיבה של ההצעה ולהתייחס לבעיות מתודולוגיות, פרקטיות ואתיות בתכנון המחקר.  

  דרכי למידה:

 קריאה, דיונים, לימוד עצמאי והצגה בכיתה של שלבי פיתוח הצעת התזה. 

 מבוא פיתוח שאלה מחקרית  נושאי הלימוד:

 כתיבה מדעית )הנחיות של החוג, של רשות המחקר(כללים ב     

 כתיבה מדעית     

 מתודולוגיה      

 קניין רוחני ואתיקה במחקר      

  חובות הקורס :

 בכל שיעור.  נוכחות חובה .1

 הצגה קצרה של )כולל מטרות והשערות( המחקר לתזה  רציונלהצגה בכיתה של  .2

 שיטת המחקר.  .3

   ן של הקורס עבודה סופית מוגשת ביום האחרו .4
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 הנחיות להצגת הרציונל למחקר 

 

 בכתה שאלת מחקר :  ההצגה ראשונ .א

 דקות(.  20קות )עד ד 15 -הצגה בע"פ במשך כ

 

 

 :בסימסטר א' הצגת הרציונל בע"פ באמצעות מצגת       

 של נושאי המחקר המרכזיים כך שיובילו למטרות המחקר ולהשערותיו.  )בנקודות( סקירת ספרות 

 מחקרהגדרה ברורה של מטרות ה 

 השערות המחקר 

  .רשימת מקורות; יש לכלול לפחות שלושה מאמרים מחקריים מרכזיים בסקירת הספרות 

 המצגת ל לשלוחeynatyeladim@gmail.com 

 

 

  .שקפים על בסיס הנקודות של העבודה המסכמת למטה.   10-20מצגת של  הצגה שניה בכתה סימסטר ב':ב 

 eynatyeladim @gmail.comלשלוח המצגת ל

 

 eynatyeladim@gmail.com. להגיש לעבודה מסכמתג. 

 

 העבודה המסכמת תכלול שני חלקים עיקריים:

עמוד אחד של רציונל המחקר לאחר שתוקן בעקבות הערות שניתנו בשיעור ובסופו מטרות והשערות  .1

 המחקר.

 שיטת המחקר בהיקף של עד שני עמודים )רווח כפול(;  .2

a. חישוב גודל במדגם(.  מדגם; תיאור וקריטריונים )כולל 

b.  על כלי רק כלי המחקר; יש לציין את כל כלי המחקר בהם ייעשה שימוש כולל מקורות אבל לפרט

 אחד. 

c. .הליך המחקר 
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d. עיבוד הנתונים 

 . APAרשימת מקורות לפי ה  .3

 

 שבוע לאחר תום הסימסטר. הגשה: 
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 עובר/ נכשל. )מטרתה מיקוד בגיבוש נושא, רציונאל ומטרות( -מצגת ראשונה

 הכנה לכתיבת הצעת המחקר(.עובר/ נכשל )מטרתה,  -עבודה בכתב
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