
  

 

 

 

 אוניברסיטת בר אילן
 
 

 
מס'  יסודות הכתיבה המדעית שם הקורס:

הקורס:
9410202 

 

  
 אליאב טאוב  ד"ר מרצה  הקורס:
      

 שש" 1 היקף שעות: ק סמסטר: חתשע" שנה"ל:
 
 

 :מטרות הקורס  א.
 

 ;עבודות מדעיות וכתיבת מחקריותלשאלות והשערות מחקר, התאמת פרוצדורות  יחומר תיאורטארגון  

   .ת חומר עיוני ומחקרייבדליהתמצאות 

 בכדי להשיג מטרות אלו הסטודנטים ילמדו 

o חלוקת העבודה לפרקים כפי שמקובל במדעי החברה. הכתיבה המדעית:  עקרונות להכיר את

 ט. כללי כתיבה וציטו השימוש במקורות לצד

o ובמשאבים האלקטרוניים העומדים לרשותו. חיפוש מקורות שוניםלהתמצא ב 

o לברור מידע רלוונטי מתוך מאמרים ופרקים 

o למצוא כלים מחקריים הרלוונטיים לשאלת המחקר 

o  לשאלת המחקר הספציפית מחקריותהתאמת פרוצדורות 

o מגבלות ויישומים של מחקר 

 
  
  
  

 :השיעוריםמהלך  ב.
 
 . השיעורים ילמדו בכמה מישורים ויופיעו באתר הקורס: 1

 א.שיעורים מצולמים

 ב. שיעורים כתובים

 ג. קבצים סרוקים של כללי כתיבה. 

 וילוו גם במצגת. למידה עצמיתעל מבוססים יהיו שיעורים כל סוגי ה

 . תבוצע בקרה על הלמידה והעמקה:2

 א. באמצעות מפגש פרונטאלי 

   ה נוספת תבוצע באמצעות מבחן סגור ומקיף על כל החומר שיופיע באתר הקורס  ב. בקר

 ג. לשאלת המחקר ידרש אישור מראש.  

  /במפגש הפרונטלי/ אישיד. השתתפות אחת לפחות בפורום באתר הקורס

 
  



  

 

 

 

  
 

 :)רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים 
  
 הערות נושא השיעור מס' השיעור 

 -למחקר המדעי מבוא 1
 חשיבה מדעית

 

 הגשה באתר הקורס לאישור שאלת מחקר והשערה 2
שיטות מחקר: מה בין  3

 איכותני לכמותי 
 

 פרונטאלי בכיתהמפגש  כתיבת מבוא בפועל   
תיאוריה מדעית: תפקידה  4

 וחשיבותה 
 

השימוש בתיאוריה במהלך  5
המחקר וכתיבת רקע 

 תיאורטי

 מפגש פרונטאלי בכיתה

כתיבת ראשי מקרה בוחן:  6
 פרקים 

 

השילוב בין התיאוריה  7
 למקרה הבוחן

 

סיכום ומסקנות ומה  8
 שביניהם )דיונים למיניהם(

 

סגור מקיף מבחן  אינטראקטיבית מטלה  ------
אינטראקטיבי באתר הקורס ו

. עם המסכם את כל החומר
בציון ציון. הציון לא משוקלל 

 הכללי.
בין כתיבה עיתונאית  9

 לכתיבה מדעית
 

כללי הכתיבה המדעית:  10
מראה מקום, המלצות, רקע 

 כללי אם נדרש ועוד. 

 

  הגשת העבודה  APAכללי  11
  
  
 חובות הקורס: ג.

 
 השתתפות פעילה במפגשים*

 במועדמבחן הגשת *

 *שאלת מחקר מאושרת

 *השתתפות בפורום 

 מסכמת בסוף הסמסטרהגשת עבודה *

 העבודות יוגשו בזוגות*

  
  
  
  
  
  

 
 
 



  

 

 

 

 
 

  ודה מסכמת.מהציון הסופי עב 100%: מרכיבי הציון הסופי 
 

  
  

 :ביבליוגרפיה  ד.
 

. תל 3-1  יחידות .שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו(. 2001מרום, ר )-ביט     
 .הפתוחהאביב: האוניברסיטה 

 
 מפעלים אוניברסיטאיים. תתל אביב: הוצא מי מפחד מעבודת מחקר?(. 1993בירינבוים, מ )

 
כלים וכללים: מיומנויות לכתיבת עבודות עיוניות בבית הספר  -לכתוב עבודת מחקר (. 1998וולפה, ע )

 תל אביב: דיונון. .התיכון ובאוניברסיטה
 

 . תל אביב: דקל.בחינוך הגבוהכתיבת עבודות מחקר (. 1997קניאל, ש )
  

 

 


