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 מטרות ומבנה

במהלך . להכיר את מבנה העבודה ואת השלבים בהכנתה מרעבודת גלעזור לסטודנטים המכינים  קורסמטרת ה

יוצגו מרכיבי העבודה ושלביה ע"י המרצה, יערכו הצגות של עבודות הסטודנטים לפי  הקורסהסמסטר במפגשי 

 שלבים ויערכו דיונים בכתה בכל נושא.

 נוכחות והשתתפות 

לה בדיונים השתתפות פעימטלות הקורס, הכנת מהשיעורים(,  80%נוכחות מלאה חובה )חובת נוכחות במינימום 

 .בפני הכיתה הצגת העבודה בסוף הקורס ,ובהצגת התקדמות העבודה

ואשר מיועדות לסייע למשתתפים להתקדם בעבודתם  ,במהלך הסמסטר תינתנה מטלות ביניים הנוגעות לתכנים

עמדו ביעדים של מטלות סטודנטים אשר לא י(. תכנון שיטות המחקר ועוד)גיבוש הנושא, סקירת הספרות, 

 הביניים לא יוכלו להגיש את עבודת הגמר.

  מטלה סופית

 . עבודת הגמרהגשת 

 בבליוגרפיה

(. כתיבת עבודת התיזה" מבנה, תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה: ביה"ס לעבודה סוציאלית. )ניתן 1995לביא, י. )

 ים(.לרכישה באמצעות "יוזמה", מפעל השכפול של אגודת הסטודנט

Abramson J, Abramson ZH. Research Methods in Community Medicine: Surveys, Epidemiological 

Research, Programme Evaluation, Clinical Trials, 2008. 
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 תכנית הסמסטר

מספר מפגשים להצגות של סטודנטים ולדיון בסוגיות שתועלנה על ידי המשתתפים. או כל מפגש יוקדש להרצאה 

הסטודנטים ידווחו על התקדמותם או בעיות בהתקדמות יתקיימו בפורמט של פגישות אישיות עם המרצה. 

בהכנת הצעת התיזה. התוכנית המוצעת הינה בסיסית ועשויה להשתנות בהתאם לצרכים של המשתתפים במהלך 

 עבודתם על הכנת ההצעה.

 הקורסי נושא 

 ר, גיבוש הנושא ושאלת המחקראיך מתחילים? מבנה עבודת הגמ  .1

 ניסוח מטרות המחקר והשערותיו  .2

 חשיבות המחקרסקירת ספרות ו  .3

 חיפוש מאמרים; שיטות וכללי ציטוט   .4

 הגדרת אוכלוסיית המחקר, גודל המדגם ושיטת הדגימה  – חלק א' שיטות המחקר  .5

 מערך המחקר, הליך המחקר, הגדרת המשתנים וכלי – חלק ב' שיטות המחקר  .6

 המחקר

 שיטות לעיבוד הנתונים  .7

 בניית שאלון המחקראתיקה, , ח הזמניםלו  .8

 תיבת תקציר, סיכום הקורסכעקרונות   .9

 

 מטלות:

 הנושא גיבוש .1
 הספרות לסקירת פרקים ראשי הכנת .2
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