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 תיאור ומטרות הקורס
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע וכלים מדעיים בסיסיים בתכנון ובכתיבה שיטתיים של עבודת מחקר 

 .אקדמית
כללים בבחירת נושא : הקורס יכשיר את הסטודנטים בתכנון וכתיבה של עבודות סמינריונית מחקריות

 .  מחקר וכללי הכתיבה האקדמית בעבודותםהמתולוגייהמרכיבים , המחקר
 .המחקרשלבי הסטודנטים יקבלו הנחייה אישית מהמרצה בתכנון 

 :דרישות הקורס
 .חובת נוכחות בכל השיעורים בסמסטר .א
 . מציון הקורס40%הגשת עבודת שלד המהווה  .ב

 :הרכב הציון
 . הן בעבודת השלד והן בבחינה ,60 לפחות  -קורס בעבר המציון  .א
 60%  בחינת סוף הסמסטר :  הציון הסופיהרכב .ב

 40%   עבודת שלד 
כלול המבחן י .על החומר הנלמד בכיתה במהלך הסמסטר) אמריקאי(מבחן סוף סמסטר הינו מבחן סגור .ג

 .נושאים המפורטים בסילבוס, את כל הנושאים שנלמדו בקורס
 .הבחינה ללא חומר עזר

 נושאי הקורס
 הבחנה בין מאמר מדעי ולא מדעי, שה מדעיתהסבר מדעי וגי, מדע ומטרותיו .1
 .הבחנה בין שיטות מחקר כמותיות ואכותיות .2
אותו ניתן להוריד באתר האינטרנט של  ב דף הנחיות מפורט"מצ(ח "במד וכתיבה של עבודת מחקר תכנון .3

 )המחלקה
 הנחיות לבחירת נושא המחקר 3.1 
 . למחקרה ותרומתהחשיבות, כללים והנחיות לניסוח מטרת המחקר 3.2 
 חיות לניסוח שאלת המחקרנכללים וה 3.3 
 הנחיות לסקירת מקורות בעבודות מחקר 3.4 
 חיות לבניית השערות מחקרנכללים וה 3.5 
 הנחיות ושיטות לאיסוף חומר למחקר 3.6 

 לאיכותיתהבחנה בין מיבנה עבודת מחקר כמותית  .4
 כללי הכתיבה המדעית .5

 מרכיבי פרק המבוא 5.1 
 מרכיבי פרק הסיכום 5.2 
 פרקים ופרקי מישנה: גוף העבודה 5.3 
 הנספחים 5.4 
 ' א-ו' אופציה ב: תהביבליוגרפיכללי הכתיבה של מראי מקום והרשימה  5.5 

  .ת קריאה וסיכום של מאמרים מדעייםואסטרטגי .6
 .מדעייםרים  על אסטרטגיות קריאה וסיכום של מאמ Antony Daleyקריאת המאמר של

 
 רשימה ביבליוגרפית

 . האוניברסיטה הפתוחה; אביב-תל. 2 – 1 יחידה, שיטות מחקר במדעי החברה ). 1990. ( ר,  מרום-ביט  .1
 )559211(שי .שמור סוציולוגיה לפי ביט

 
2. Daley,A.(1990).On Reading: "Strategies For students" PS: Political Science and Politics, 28, 
PP.89-100                                                                                                          
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