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  תיאור הקורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים את הכלים לבצע תזה לתואר שני בתחום התקשורת וללוות את הסטודנט 
בסמסטר הראשון לקורס נעסוק בכל ההיבטים העיוניים . כתיבתו בפועל) אך לא כולל(בכל שלבי המחקר עד 

קראת סוף הסמסטר יציג כל ל. והטכניים של גיבוש נושא לתזה עד לשאלות מחקר וכתיבת סקירת ספרות
יציג כל סטודנט בפני הכיתה את ' לקראת סוף סמסטר ב. סטודנט בקצרה את נושא המחקר שלו בפני הכיתה

מערך המחקר המוצע , המסגרת התיאורטית, טיוטת הצעת המחקר הכוללת את נושא התזה שנבחר
  ).  טענות וכלי מחקר מתאימים/השערות(

  חובות הקורס
מי .  נוכחות והשתתפות שוטפת ועקבית הינה חובה על כל סטודנט, ס ושיטת ניהולו הייחודיתבגלל אופי הקור

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

  :הרכב הציון בקורס
המבחן יהיה .  כולל קריאת החובה והחומר שחולק בכיתה, מבחן על החומר שנלמד בשני הסמסטרים .1

הגשת .  מהציון הסופי בקורס40%מטלה זו הוא משקל  .ויתקיים בפגרת הקיץ) אמריקאית(במתכונת סגורה 
 . מהציון הסופי15%משקל מטלה זו הוא . ח שיפוט על שתי הצעות תזה משנים קודמות"דו
 . מהציון הסופי10%משקל מטלה זו הוא . הצגת נושא המחקר ומעגלי סקירת הספרות בכיתה .2
ל ידי המרצה בשבועות מועד ההצגה ייקבע ע(' הצגת הרפראט הראשון בחלק השני של סמסטר ב .3

 . מהציון הסופי15%משקל מטלה זו הוא ).  הראשונים של הקורס
 . מהציון הסופי20%משקל מטלה זו הוא ).  בשבוע האחרון ללימודים(' הגשת הצעת התזה בסוף סמסטר ב .4
 ' נק2כו ינו היעדרויות 4 -מעבר ל.   ניכוי או תוספת ציון על פי שני המרכיבים–נוכחות והשתתפות בדיונים  .5

במיוחד באמצעות השמעת (עבור השתתפות פעילה ; מהציון הסופי על כל היעדרות נוספת במשך השנה
) ביקורת בונה על הפרזנטציות של עמיתך לקורס וגם בשיעורי דיון קבוצתי בעקבות קריאת הצעה ותזה

  .נוספות כבונוס'  נק3יינתנו עד  –ונוכחות מתמדת במהלך הקורס 
  

  םמערך השיעורי
  'סמסטר א

 מבנה עבודת מחקר 
  :קריאת חובה

King, G., Keohane, R. O. & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in 
Quantitative Research. Princeton, N.J.: Princeton University Press, pp. 3-33.    

  )353811 (5437פיס וגם תד) KIN) 331892שמור מדעי המדינה לפי 
 

  ) במחקר איכותני ובמחקר כמותי(שאלות מחקר , גיבוש נושא
  :קריאת חובה

-53ע "ע, 2פרק , רמות: אביב- תל.  תיאוריה ויישום–מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת). 2004 (.א, שקדי
37.  

  )568786( מל .שמור סוציולוגיה לפי שקד
  

Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 
Comparative Politics. Ann Arbor: Michigan University Press, pp. 27-88. 
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  כתיבת סקירת ספרות
  :קריאת חובה
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דוגמא : נספח, רמות: אביב- לת.  תיאוריה ויישום–מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת). 2004 (.א, שקדי
  .277-273ע "ע, למחקר קונסטרוקטיביסטי
  )568786( מל .שמור סוציולוגיה לפי שקד

  
Rosen, L. & Amir, R. (2002). The Open society and its enemies: Changing public discourse in 
Israel.  In L. Zittrain Eisenberg, N. Caplan, N. B. Sokoloff & M. Abu-Nimer (Eds.), Traditions 
and Transitions in Israel Studies. Books on Israel, 6. Albany: SUNY Press, pp. 181-201. 
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  .סוגיות הקשורות בכתיבת הצעת המחקר והמצגות
 שיפוט עבודת מחקר

  )טענות/ת ספרות והשערותסקיר, שאלות מחקר(מצגות סטודנטים 
  'סמסטר ב

  שיטות מחקר מתאימות לשאלות המחקר/בחירת שיטת
Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 
Comparative Politics. Ann Arbor: Michigan University Press, pp. 89-130. 
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  סוגיות של אופרציונליזציה ומדידה
Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 
Comparative Politics. Ann Arbor: Michigan University Press, pp. 131-174. 
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King, G., Keohane, R. O. & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in 
Quantitative Research. Princeton, N.J.: Princeton University Press, pp. 34-74. 
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  )לאחר חופשת פורים(מצגות של הסטודנטים על הצעת המחקר השלמה 
  

  שלבי המחקר במקביל לקורס
  . לכל המאוחר בתחילת הסמסטרעל כל סטודנט למצוא מנחה ולקבוע סופית את הנושא לתזה 

תינקט מדיניות נוקשה בכל הנוגע , מאחר והקורס מושתת בעיקר על מצגות הסטודנטים והדיונים הנלווים  
כולל של  נקודות שיופחתו מהציון ה5 -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
 . למרצהמראשרשאי כמובן להחליף את תאריך ההצגה עם סטודנט אחר בהסכמתו ובהודעה 

ורת מתוך הצעות התזה בתקש) שאושרו בעבר(על כל סטודנט לבחור שתי הצעות תזה ' במהלך סמסטר ב  
ח השיפוט יכלול ביקורת על ההצעות "דו.  ח שיפוט"ולכתוב דו) ההצעות שמורות בספריה(או מדעי המדינה 

ח להשוות בין שתי ההצעות שנבחרו בנוגע לארגון "על הדו.   עמודים ברווח כפול3-5ויהיה בהיקף של 
ניתן בהחלט להציע ). הוטיב(טענות לספרות ולהתאמת המתודולוגיה להשערות /להתאמת ההשערות, הפרקים

ביבליוגרפיה , תחביר, כלי מחקר אחרים וכן יש מקום להערות באשר לארגון ההצעות,השערות אחרות
 .'ח יוגש לקראת סוף סמסטר א"הדו.  וכדומה

על הסטודנט ).  כ שני סטודנטים בשיעור"בד(לכל סטודנט " ברוטו" דקות 45יוקצו ' לרפראט בסמסטר ב  
בפרזנטציה .  הפרזנטציה תועבר לעיון המרצה לפני הצגתה בכיתה.   דקות להצגתו25 -להקציב לא יותר מ
לפחות מחצית מהזמן . מעגלי סקירת הספרות ושיטת המחקר, ההשערות, השאלות, יוצגו נושא המחקר

 .תוקדש לשיטת המחקר וזאת כדי לאפשר דיון בכיתה לצורך ביקורת והצעות לשיפורים
.  לאחר שהציג אותה בפני הכיתה, טודנט להגיש למרצה את הצעת המחקר שלועל הס', עד סוף סמסטר ב  

על מנת לא לעכב , לכן;  תהליך השיפוט אורך מספר שבועות וקיים סיכוי רב שהשופט ידרוש תיקונים בהצעה
יוקדש לקריאה ' רוב סמסטר א. את המשך המחקר מומלץ מאוד לסיים את ההצעה בהקדם האפשרי

ההשקעה .  פרות המקצועית ולחשיבה לקראת גיבוש מערך המחקר וכתיבת ההצעהאינטנסיבית של הס
 עמודים מודפסים ברווח כפול לא כולל 10היקף ההצעה .   של כל עבודת התזה25%בהצעה מהווה בערך 

על מנת לא לעכב את תהליך השיפוט יש להגיש את ההצעה במקביל למרצה .  נספחים ורשימה ביבליוגרפית
ט לא יוכל "סטודנט שהצעת המחקר שלו לא אושרה עד תחילת שנת הלימודים תשס. דהולמנחה העבו

 ).ללא תזה(' וייאלץ לעבור למסלול ב' להמשיך במסלול א
היעדר אישור .  יבצע כל סטודנט את המחקר בשטח, במהלך פגרת הקיץ ובמהלך שנת הלימודים השנייה  

 לקבל אישור להארכת לימודים לשנה שלישית אם לא לא ניתן יהיה.  סופי להצעה אינו עילה לחוסר מעש
 . נעשתה התקדמות משמעותית בעבודה
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  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 –הקורס הנוכחי בא לדרבן את הסטודנט ולסייע לו . והתזה עצמה
  .על בעניין התזה-כסמכות

  
  :הערות כלליות לגבי עבודות בקורס בכלל והתזה בפרט

  על פי הנחיות  ' רשימות ביבליוגרפיות וכו, מראי מקום, חיוני להקפיד על כל כללי הציטוט. א
  יעיין בספרי עזר הנמצאים בספריה, המעוניין בפירוט רב יותר.  כיתה    שיחולקו ב

  :    למדעי החברה
APA Publication Manual (fifth edition)  
Scott, G. M. and Garrison, S.M. (1995). The Political Science Student Writer’s Manual. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.  
(354693) SCO     שמור מדעי המדינה לפי
 

  על כל סטודנט . הן במשך הקורס והן בשלב כתיבת ההצעה והתזה, יופחתו נקודות עבור כתיבה רשלנית.  ב
.  הפיסוק וכדומה בנוסף על הכללים האמורים לעיל, האיות, להקפיד הקפדה יתירה על כל כללי התחביר

מאחר והתזות יונחו . נם מסוגלים לכתוב בצורה תקניתכמחצית מהסטודנטים לתואר שני אי, מניסיון המרצה
, בספרייה הלאומית בירושלים וגם בספריית הקונגרס בוושינגטון, אילן- באוניברסיטת ברהעל מדפי הספריי

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

  
  ביבליוגרפיה

  .רמות: תל אביב.  תיאוריה ויישום-מחקר איכותני: מילים המנסות לגעת. 2004 .א, שקדי
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