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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה
  המגמה לתקשורת

  
  71-970-01 מחקר בתקשורת המונים

  12:00-10:00' יום ו, קורס שנתי, ח"תשס, קורס לסטודנטים כותבי תזה לתואר שני
  ר רות אמיר"ד

com.gmail@1ruthamir  
  0544-811-881' טל

  
  ר הקורסתיאו

רשאים להירשם .  הקורס מיועד לסטודנטים החוקרים וכותבים את עבודת התזה שלהם בשנת לימודים זו
 והצעת התזה ח"בשנת תשס" יסודות המחקר המדעי"וללמוד בקורס אך ורק סטודנטים שסיימו את הקורס 

  .שלהם אושרה
תחום התקשורת וללוות את  תזה לתואר שני בכתיבתמטרת הקורס להקנות לסטודנטים את הכלים ל  

  .כתיבתו בפועל) אך לא כולל(הסטודנט בכל שלבי המחקר עד 
דיון והתמודדות בשיעורים עם ביצוע עבודות מחקר על כל שלביהן ובעיקר בנושא : שיטת הלימוד  

לפי תיאום מראש לצורך (המרצה תעמוד לרשותכם , קורס זה הוא שנתי). שיטות המחקר(המתודולוגיה 
זה בצירוף הסברים  ממצאים מלאים של עבודת התתללהכותוצג מצגת ' בסמסטר ב). הכוונה/ותהתייעצוי
  .בנוסף יוטלו משימות הכנה אחרות כפי שיפורט בהמשך.  ומסקנות

  חובות הקורס
  מי .נוכחות והשתתפות שוטפת ועקבית הינה חובה על כל סטודנט, בגלל אופי הקורס ושיטת ניהולו הייחודית

ל לגבי עמידה בלוח הזמנים "כנ.  זהב שלא יירשם ויעבור למסלול ללא תמוט,  לעמוד בדרישה זושאינו יכול
אין מקום בקורס זה מאחר שכל שלב מבוסס על , למי שאינו יכול לעמוד בלוח הזמנים הקפדני: של הקורס
או לאחר  המשימות מתבצעות במהלך הקורס עצמו ולא ניתן לדחות משימות כלשהן לקיץ כל.  הקודם לו

  .מכן
  הרכב הציון בקורס

משקל מטלה זו  ). מועד הצגה ייקבע בתחילת הסמסטר(' המחקר בחלק השני של סמסטר אממצאי הצגת  .1
 . מהציון הסופי20%הוא 

ח הצעת התזה "אותם המחקרים שבחרת לשפוט בדו(זות משנים קודמות ח שיפוט על שתי ת"הגשת דו .2
 . מהציון הסופי20%משקל מטלה זו הוא   .'סוף סמסטר אהגשה עד ).  בשנה שעברה

משקל ).  כל אחד על נתוני התזה שלו(איכותנית או כמותית הגשת תרגיל של יצירת קובץ נתונים ועיבודם  .3
 . מהציון הסופי20%מטלה זו הינו 

 . מהציון הסופי40%משקל מטלה זו הוא . הצגת ממצאים שלמה והצגת הסוגיות של פרק הדיון בעבודה .4
 ' נק2ינוכו  היעדרויות 3 -מעבר ל.   ניכוי או תוספת ציון על פי שני המרכיבים–השתתפות בדיונים נוכחות ו .5

במיוחד באמצעות השמעת (עבור השתתפות פעילה ; מהציון הסופי על כל היעדרות נוספת במשך הסמסטר
) יאת הצעה ותזהביקורת בונה על הפרזנטציות של עמיתך לקורס וגם בשני שיעורי דיון קבוצתי בעקבות קר

 . נוספות כבונוס'  נק3יינתנו עד  –ונוכחות מתמדת במהלך הקורס 
  מערך השיעורים

כולל יצירת , ם בהתמודדות מעשית עם עבודת מחקריינתנו שיעורי' אבשבועות הראשונים של סמסטר  .1
    . טבלאותהצגה גראפית ובניית, יישום שיטות ניתוח וכלי מחקר, תיעוד התהליך, ארגון, קובץ נתונים

 .  ובניית פרקי העבודההפרק המתודולוגי של התזה כתיבת  .2
 . הדיון והסיכום בתזה, הממצאיםפרקי  .3
 . תזות שונות2דיון קבוצתי על פרקי הדיון והסיכום של  .4
   .כל סטודנט יציג ממצאים ראשוניים מהמחקר. 'הצגת ממצאים חלקית בסמסטר א .5
כל סטודנט יציג את ממצאי .  ת שלב הפרזנטציות המלאותנתחיל א' בסמסטר במיד לאחר חופשת הפסח  .6

בסביבות השעה (שיעורים אלה יסתיימו מאוחר יותר מהרגיל .  יסביר אותם וידון בהם לאור הספרות, מחקרו
 .על הסטודנטים להיערך לכך מראש). 13:00 -12:30

  שלבי המחקר במקביל לקורס
' במהלך פגרת הקיץ וסמסטר א.  ישור הצעת התזהבשלב זה הנך במצב מתקדם בעבודת המחקר ולאחר א .1

 .  יבצע כל סטודנט את המחקר בשטח
שיעורים .  להצגה עצמה והשאר לדיון כיתתי" נטו" דקות 70-45 –' כל סטודנט יציג רפראט בסמסטר ב .2

על המציג לחלק את זמנו פחות או .   כמקובל11:30 ולא ב 13:00קרוב לודאי בסביבות השעה , אלה יסתיימו
קישור , ההשלכות שלהם, הסבר הממצאים(יותר שווה בשווה בין הצגת הממצאים לבין הניתוח והמסקנות 

כלומר , המרצה מצפה מכל סטודנט להציג את הממצאים הסופיים).  'ים קודמים וכולמחקר, לתיאוריות
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כך ייגרעו נקודות מציון , ככל שחלק מעבודת המחקר לא התבצע.  במלואושהמחקר בשטח התבצע 
 .הפרזנטציה

תינקט מדיניות נוקשה בכל הנוגע , מאחר והקורס מושתת בעיקר על מצגות הסטודנטים והדיונים הנלווים .3
 נקודות שיופחתו מהציון הכולל של 5 -סטודנט שלא יגיע למועד ההצגה שנקבע לו ייקנס ב.  למועדי ההצגה

כל סטודנט ). אישור כזה יינתן במקרים נדירים בלבד(אלא אם קיבל לכך אישור מוקדם מהמרצה , הקורס
 .ה למרצמראשרשאי כמובן להחליף את תאריך ההצגה עם סטודנט אחר בהסכמתו ובהודעה 

ח להתייחס "על הדו, ) עמודים מודפסים ברווח כפול8-6בהיקף של (ח השיפוט על שתי התזות "בנוגע לדו .4
עליך גם לתת ציון לשתי .  תוך השוואות ביניהן כשהדבר מתאפשר, לכל מרכיב בעייתי או חיובי של כל אחת

 .התזות לפי הערכתך
ם ובדיקות  בנה את קובץ הנתונים וכן מדדיעל הסטודנט להגיש עבודה שבה יתבקש להציג את האופן בו .5

סטודנט שעבודתו איכותנית בלבד יבנה קובץ .  סטטיסטיות שבהם הוא מתכוון להשתמש ומדוע בחר בהם
סטודנט זה יפנה (' קטגוריות וכו, ולל קריטריוניםכ, נתונים המתאים לעבודתו ויציג את מערכת הסיווג שלו

  ).ויקבל מטלה המותאמת לעבודתואל המרצה כאשר תימסר המטלה  בכיתה 
 הליווי של מרצה הקורס לאורך כל הדרך אינו בא במקום ההנחיה של המנחה הרשמי אלא כעזר  :הערה
 של הגשת ההצעה םהתהליכים הפורמאלייהמנחה אחראי על כל .  בדרך כלל דעת המנחה היא הקובעת.  בלבד

 ולא לתפוס את מקומו של המנחה –יע לו הקורס הנוכחי בא לדרבן את הסטודנט ולסי. והתזה עצמה
  .על בעניין התזה-כסמכות

כל שאר (הנו לכתוב את התזה ) לא במסגרת הקורס(הדבר היחיד שנותר לסטודנט לעשות , בסוף הקורס
  .מרצה אחרעוברת התזה לשיפוט של , לאחר אישור התזה על ידי המנחה).  העבודה בוצעה כבר בקורס עצמו

.  לתקן את התזה בהתאם) בהתייעצות עם המנחה(עת על העבודה ועל הסטודנט השופט כותב חוות ד
 בה משתתפים –" הגנה("מכנס המנחה דרך המזכירות פגישה , )עד כמה שניתן(ל תוקן וכשהמנחה מאשר שהכ

בעקבות ). מה לא ומדוע, מה תיקן(בפגישה מתבקש הסטודנט להסביר מה עשה ).  השופטהמנחה ו, הסטודנט
  .ציון לתזהאת הקובעים , עת בסוף ההגנהחוות הד

  :הערות כלליות לגבי עבודות בקורס בכלל והתזה בפרט
על פי דפי הנחיה שיחולקו ' רשימות ביבליוגרפיות וכו, מראי מקום, חיוני להקפיד על כל כללי הציטוט  .א

  :יעיין בספרי עזר הנמצאים בספריה למדעי החברה, המעוניין בפירוט רב יותר.  בכיתה
APA Publication Manual (fifth edition) 
808.02 PUB 2001 (494266) 
Turabian, Kate. A Manual for Writers  )מהדורה אחרונה(  
808.02 TUR (313949)   בארון היעץ
 

על כל סטודנט להקפיד . הן במשך הקורס והן בשלב כתיבת התזה(יופחתו נקודות עבור כתיבה רשלנית .  ב
מניסיון .  הפיסוק וכדומה בנוסף על הכללים האמורים לעיל, האיות, ל כללי התחבירהקפדה יתירה על כ

זות יונחו על מאחר והת.  כמחצית מהסטודנטים לתואר שני אינם מסוגלים לכתוב בצורה תקנית, המרצה
רי ה, בספרייה הלאומית בירושלים וגם בספריית הקונגרס בוושינגטון, אילן- באוניברסיטת ברהמדפי הספריי

סטודנט שאינו כותב בצורה תקנית יכול להיעזר בעורך .  שעליהן להיות כתובות וערוכות ברמה הגבוהה ביותר
 ).כמובן, על חשבונו(לשוני 

 


