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  2020 אוקטובר

 תזה הצעת לכתיבת הנחיות

 

 המחקר מתווה את ולפרט המחקר שאלת המחקר, נושא את בתמציתיות להציג צריכה התזה הצעת

ולסייע   עבודת התיזהמחקר של התכנית מטרתה היא לשקף את  לעבוד. מעוניינים/ות הינכם/ן עליו

 שההצעה לזכור חשוב זאת, עם יחדבתהליך המחקר באמצעות משובים מהמנחה ומועדת המ"א. 

 וייתכן כי ידרשו שינויים ותיקונים בהמשך כחלק מעבודת המחקר.  העבודה תהליך בתחילת נכתבת

לכתיבת  דוע בהתאם, תיקונים ועריכת להערותיו/ה התייחסות תוך המנחה בליווי נכתבת ההצעה

 וחותם/ת ההצעה את מאשר/ת שהמנחה לאחר המנחה. את הן המחבר/ת את הן שמספקת גרסה

  התוכנית. של המ"א ועדת לאישור עוברת היא עליה,

 ולכל שונים, מחוגים מרצים בהנחיית כותבים תרבות ללימודי התוכנית ותלמידות שתלמידי מכיוון

 המשותף המתווה לגבי המרצים את ליידע ם/ןעליכ מחקר, הצעות להגשת משלו מתווה יש חוג

ולפיו על הצעת המחקר לקבל את אישור  ההצעה, הכנת במהלך תרבות ללימודי התוכנית לתלמידי

 ועדת המ"א של התוכנית.

 

 איכותני. אמפירי למחקר הצעה (2 תיאורטי; למחקר הצעה (1 מחקר: להצעת "פורמטים" 2 להלן

במידה ותרצו להיעזר בשיטות מחקר כמותניות במחקר שלכם/ן )ניתוחים סטטיסטיים(, עליכם/ן 

 לפנות למנחה המחקר שלכם/ן. 

 קודמים, מחקרים עם דיאלוג ומקיים ידע שדה במסגרת ממוקם – אמפירי או תיאורטי – מחקר כל

לא ניתוח, תיקון או א אישיות, עמדות הצהרת אינה מחקרית עבודה מקצועית. ספרות עם כלומר,

 50 הפחות לכל לכלול הצעה כל על כן, על הפרכה של ממצאים מחקריים ו/או עמדות קיימות.

 כולל ,(12 פונט כפול, )רווח עמודים 15 עד הוא המחקר תהצע היקף אקדמיים. ביבליוגרפים פריטים

 ביבליוגרפיה.

 כמסמך והשני, וורד, כמסמך )האחד, דיגיטליים עותקים בשני ההצעה את להגיש עליכם/ן ,לב שימו

PDF) אושרה אם אלא ,השנייה הלימודים שנת של א' סמסטר מסוף יאוחר לא התוכנית למרכזת 

  הארכה. לכם
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 הנחיות לכתיבת הצעת מחקר תיאורטי )מחקר מבוסס על רעיונות וטיעונים( (1

 

 העבודה כותרת את והתוכנית, הפקולטה האוניברסיטה, שם את לכלול השער על :שער .1

 הבאה: האינפורמטיבית הכותרת ומתחתיה זמנית( היא אם )גם ובאנגלית בעברית

 ומס' ובאנגלית בעברית הסטודנט/ית שם ידי: על מוגשת מ"א, לעבודת מחקר הצעת

 לחתימתו ומקום המנחה שם את גם הוסיפו לשמכם מתחת שלו/שלה. הזהות תעודת

 ההגשה. תאריך עם

 : מבוא .2

 יכלול את הסעיפים הבאים:

 מספר –?( על מה אנחנו מדברים: הגדרה כללית קצרה של הנושא )העבודה נושא .א

 בשפה פשוטה.מנוסחות שורות 

? מה מחקריכנושא  –למה הנושא חשוב  :הדיון הרחבת הגדרת הנושא ומטרת .ב

 –ספרות המחקרית הקיימת תוך התבססות על השדה הידע מקום הדיון במטרתו? 

 מה הבעיות שהנושא חושף? מה הפתרונות הקיימים? מי דיבר על זה כבר?

המפתחות את שאלת המחקר. )מאותו שאלות משנה  4-2ו־ ,הגדרת שאלת המחקר .ג

 למשל, אין צורך ב "רקע"(. –רגע, כל העבודה קשורה לשאלת המחקר 

ניתוח מושגי, היסטורי, פרשני המחקר )למשל: ושיטות : תיאור כלי מתודולוגיה .ד

 ועוד( ויזואליים )טקסטואליים, תעסקו בהם הראשוניים המקורותוכד'(, בחירת 

 בהתאם. מחקריתספרות הה ובחירת

מה את/ה רוצה להגיד עם כל זה. מה את/ה מוסיף/ה הצפויה:  תרומת המחקר .ה

 לספרות הקיימת.

חשוב, אך יש לאפשר גמישות מסוימת, לפי עמודים )סדר הסעיפים  5אורך המבוא: כ־

 נושא העבודה(.

 פרקי העבודה: .3

סוגיות תיאור מסודר של כל אחד מפרקי העבודה )תמצית הפרק(, הכולל את ה

טיעונים המרכזיים של הפרק והתייחסות לביבליוגרפיה הרלוונטית )מדובר על הכנה וה

 לדיון המפורש והמפורט שיהווה את העבודה עצמה(.

 עמודים. 5רקי העבודה: כ־אורך פ

 סיכום .4

 אורך: עד עמוד.

 מרכזיים ומקורות ההצעה בגוף שציטטתם המקורות את לפרט הקפידוביבליוגרפיה:  .5

 ראו השונות השיטות )על בתחום הנהוגות השיטות אחת פי על תתבססו עליהם נוספים

  הספרייה(. באתר
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 איסוף על מבוסס )מחקר הנחיות לכתיבת הצעת מחקר אמפירי איכותני (2

   טקסטואליים( ממקורות נתונים איסוף כולל – נתונים

 

 העבודה כותרת את והתוכנית, הפקולטה האוניברסיטה, שם את לכלול השער על :שער .1

 הבאה: האינפורמטיבית הכותרת ומתחתיה זמנית( היא אם )גם ובאנגלית בעברית

 ומס' ובאנגלית בעברית הסטודנט/ית שם ידי: על מוגשת מ"א, לעבודת מחקר הצעת

 לחתימתו ומקום המנחה שם את גם הוסיפו לשמכם מתחת שלו/שלה. הזהות תעודת

 ההגשה. תאריך עם

: כולל נושא העבודה: הגדרה כללית קצרה של הנושא )על מה אנחנו מדברים?(; מבוא .2

 )למה צריך לעשות מחקר כזה? למי הוא יתרום?( ומטרות המחקר

 חשיבותה.ו שאלת המחקר .3

 עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה דיון התיאורטי והאמפירי. סקירת ספרות .4

 בתחום המחקר ספרות את ביקורתי ובאופן בתמציתיות לסקור עליכם זה פרק במסגרת

 הקריאה כיצד - לעבודתכם קשורים אלו חומרים כיצד להסביר מאוד חשוב העבודה.

 של רשימה לקורא/ת להגיש ולא אליה ביחס תחדשו ומה העבודה את משרתת כה עד

  סיכומים.

 שיעמדו לבדיקה. השערות המחקר .5

ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים והכלים לבדיקת העשרות המחקר  מחקרשיטת ה

 )משתנים, איסוף נתונים ]שאלונים, ארכיון...[, אוכלוסיית מחקר...(

 : תרומת המחקר ומגבלות המחקר.סיכום .6

 מרכזיים ומקורות ההצעה בגוף שציטטתם המקורות את לפרט הקפידו ביבליוגרפיה .7

 ראו השונות השיטות )על בתחום הנהוגות השיטות אחת פי על תתבססו עליהם נוספים

 הספרייה(. באתר

 

 

 

 

 


