החוג לניהול מידע וידע
The Department of Information
and Knowledge Management
קווים מנחים להגשת הצעת מחקר לעבודת תזה במסגרת החוג לניהול מידע וידע

 .1מטרת מסמך זה היא להתוות את תוכן ומבנה הצעת המחקר לעבודת התזה .זהו מסמך הכוונה ולמנחה
שמורה הזכות להשתמש בחלקו או בכולו .עם זאת ,לוועדת מ.א .של החוג לניהול מידע וידע יש סמכות
לבקש השלמות להצעה ברוח מסמך זה אם היא מצאה לנכון לעשות זאת.
 .2ככלל ,הצעת המחקר ועבודת התזה יוגשו בשפה העברית .רשאי/ת התלמיד/ה באישור המנחה ,להגיש
את הצעת המחקר כמו גם את עבודת התזה ,בשפה האנגלית.
 .3לאחר קבלת אישור המנחה (המנחים) ,הצעת המחקר תוגש ליו"ר וועדת מ.א .של החוג לניהול מידע
וידע באמצעות הרכזת האדמיניסטרטיבית של הוועדה .את ההצעה (ובהמשך ,את העבודה) רצוי לשלוח
כקובץ אלקטרוני ורק על פי דרישה להגיש אותם בעותק קשיח .יחד עם ההצעה ,יוגש טופס אישור
המנחה או המנחים.
 .4היקף הצעת המחקר ישתנה בהתאם לתחום המחקר והנושא ,לרוב היקף הצעה סביר הוא כ 20-עמודים
הכוללים את כלל ההצעה על נספחיה .ההצעה תהיה מודפסת ברווח כפול על קובץ וכתובה לפי כללי
הכתיבה המדעית .מבנה ההצעה המוצע יהיה כדלהלן .בעוד הסעיפים המוצעים הם בגדר חובה ,הסדר
שלהם והכתיבה שלהם כחלקים נפרדים ,תלויה בתחום ובמנחה.
 .5חלקים מרכזיים בעבודה
א.

עמוד שער ,לפי הדוגמה בהמשך מסמך זה.

ב.

כותרת העבודה (בעברית ובאנגלית) .כותרת זו צריכה להצביע על מטרת המחקר .תיתכן
אפשרות ,שבתהליך העבודה על התזה גופה ,הכותרת תעבור שינויים מסוימים.

ג.

נושא המחקר ,חשיבותו וחדשנותו.

ד.

הרקע התיאורטי (עיגון המחקר המוצע בגופי ידע רלוונטיים) ואיתור הפערים ,הקיימים בו.

ה.

מטרות המחקר ,תוך מתן הסבר לאופן בו המחקר יטפל בפערים בגוף הידע הקיים.

ו.

סקר ספרות מעמיק ,כולל דיון במגבלותיו .בנוסף פיתוח ההשערות שייבדקו במחקר.

ז.

סקירת שיטת ביצוע המחקר באופן מעמיק ,כולל החומרים והכלים שמשמשים למחקר,
הנבדקים והמדגם הצפויים (אם רלבנטי) ושיטות הבדיקה/הניתוח.
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