
 

 

 Abba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838 199|      3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

  972-4-800000  |        mnegev@univ.haifa.ac.il |        https://hw.haifa.ac.il  

  

 קורס: הדרכה לתזה
 14-16רביעי  ', יום א, סמסטר גשנה"ל תשפ"

 286.4001מס' קורס: 
 שעת קבלה: לפי תיאום מראש 

 mnegev@univ.haifa.ac.il  ד"ר מיה נגב מרצה:
                                                                         

 הדרכה לתזה

 

 מטרות הקורס: 

  הקורס מיועד לסטודנטים הנמצאים בשלב כתיבת ההצעה לתזה, וכולל את הצגת

 ושלבי הכתיבה.מבנה עבודת התזה 

  במהלך הקורס יכתבו הסטודנטים הצעה לעבודת תזה, יציגו חלקים מההצעה

 לעמיתיהם ויקבלו ליווי ומשוב.

  .התוצר הסופי של הקורס הוא השלמת כתיבת ההצעה לתזה 

 

 

 מבנה הקורס:

 שעות שבועיות. 2קורס סמסטריאלי, 

 ם.הקורס מורכב מהרצאות פרונטאליות, הצגות סטודנטים ודיוני

 

 דרישות הקורס:

הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים בזום. . מהשיעורים 80%נוכחות מלאה במינימום  .1

 תמונות הגלריה לא יוקלטו. -במקרה שהשיעור יוקלט

 ביצוע מטלות ביניים של כתיבת חלקים בהצעה, והצגתם בכיתה .2

 דיון וביקורת עמיתים .3

 השלמת הכנת ההצעה לעבודת התזה  .4
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 תכנית הקורס

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ספרות
 
 

תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה: (. כתיבת עבודת המחקר" מבנה, 2012לביא, י. )
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 
 בדרך הקלה. לומדון הוצאה לאור.  SPSS(. 2009אייזנברג, מ. )-משיח

 
 
 
 סטודנט יקר, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות 

 הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: אנא פנה/י לדיקנאט

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או 

 במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 נושא 

 עבודת התזה: מבט כללי, דרישות, בחירת נושא ומנחה 1

 מבנה התזה והצעת המחקר, סקירת ספרות ומקורות 2

 הדרכת ספרייה: מאגרי מידע 3

  בניית שאלת המחקר, מטרות המחקר והשערות 4

 שיטות מחקר: תבנית + אוכלוסיות 5

 שיטות המשך: דגימה וגיוס משתתפים + הליך המחקר  6

 והטיותשיטות המשך: הגדרת משתנים  7

  הדרכת מנדליי 8

 עיבוד נתונים 9

 מבוא, חשיבות, תקציר  10

 חישוב גודל מדגם  11

 השלמות  12

 סיכום 13
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If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the 

Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with 

me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible. 
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