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הנחיות לכתיבת תזה מחקרית
ההנחיות לכתיבת התזה בחוג באות להגדיר היקף ומתווה העבודה בחוג ולהוסיף על ההנחיות של
הרשות ללימודים מתקדמים.
ההנחיות המלאות לכתיבת התזה נמצאות באתר הרשות ללימודים מתקדמים בכתובת:
http://graduate2.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/Takanon/Takanon_MA2012%20docx.pdf

להלן עיקרי הדברים לגבי כתיבת תזה בחוג שלנו.

השאיפה היא לכתוב תזה מחקרית ברמה ובאיכות שתאפשר את הגשתה לכנס
בינלאומי שפיט או לכתב-עת בינלאומי שפיט (.)peer-reviewed
 .0איתור מנחה :ייעשה באופן אישי ע"י הסטודנט לפני או במהלך הקורס "סמינר מחקר א'".
האחריות למציאת מנחה היא של הסטודנט בלבד .כמנחה יכול לשמש כל חבר סגל
באוניברסיטת חיפה העומד בתנאי הרל"מ להנחייה [ראה סעיפים  5.0-5.3בתקנון לימודי
תואר שני] .במידה ומדובר במנחה מאוניברסיטה אחרת נדרש מנחה שותף מהחוג.
אישור למנחה שאינו מהחוג חייב באישור ועדת מ"א של החוג.
 .2חובה לאתר מנחה עד לסיום הקורס "סמינר מחקר א'" .יש לקבל מן המנחה מכתב
המביע את הסכמתו להנחיה – טופס מתאים נמצא באתר החוג.
 .5מומלץ לכתוב את הצעת המחקר ואת התזה באנגלית .מי שיעשה זאת חייב לוודא כי
רמת הכתיבה שלו באנגלית טובה מאד או שיש לו אפשרות להשתמש בשרותי עריכה.
בנוסף ,יש להגיש בקשה בעניין זה לרל"מ (יש לציין בטופס ההסכמה להנחייה).
 .5מועד הגשת הצעת המחקר :עד חודש מסיום הקורס "סמינר מחקר ב'" .רק לאחר אישור
הצעת המחקר הסטודנט יוכל לעבור לשלב  5בלימודיו (ולהירשם לשנה ג' במידת הצורך).
 .3הצעת המחקר תיכתב לפני ההנחיות בקישור לעיל .הסעיפים העיקריים יהיו:
 עמוד שער :כותרת העבודה (בעברית ובאנגלית) ,שם הסטודנט ומספר ת"ז ,שמות
המנחים ,תאריך.
 תוכן עניינים
 תקציר
 מבוא שבו מוצג נושא המחקר ,חשיבותו וחדשנותו.
 שאלת המחקר
 הרקע התיאורטי (עיגון המחקר המוצע בגופי ידע רלוונטיים) ואיתור הפערים הקיימים
בו.
 מטרות המחקר ,תוך מתן הסבר לאופן בו המחקר יטפל בפערים בגוף הידע הקיים.
 סקירת ספרות מעמיקה ,כולל דיון במגבלות .בנוסף פיתוח ההשערות (אם ישנן)
שייבדקו במחקר.
 סקירת שיטת ביצוע המחקר ,כולל החומרים שיבדקו ,הנבדקים והמדגם הצפויים (אם
רלבנטי) ושיטות הבדיקה/הניתוח.
 שלבי ביצוע ולוח זמנים אישי לביצוע המחקר.
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רשימת מקורות עפ"י כללי  :APAניתן למצוא מידע באתר הספרייה.
נספחים ,אם יש.
דיון בהיבטים אתיים ,אם קיימים .במקרה של ניסויים בבני אדם או בחומרים אנושיים
תכלול תכנית המחקר פרק נוסף בשם "היבטים אתיים" .בפרק זה יפרט התלמיד את
ההיבטים האתיים של הניסויים אותם הוא עומד לערוך במסגרת מחקרו ,וכיצד יש
בכוונתו להתמודד עמם ,טופס להסכמה מדעת ,אנונימיות ,אישור ועדת הלסינקי
וכיוצא בזה.
היקף ההצעה :עד  3111מילים ,לא כולל שער ,רשימת מקורות ונספחים.
הצעת המחקר תועבר ע"י הוועדה החוגית לשופט ועפ"י חוות דעתו תחליט האם
לאשר/לדחות /לבקש תיקונים להצעה.

 .6מחקר התזה עצמו יתבצע במהלך שנת הלימודים השנייה בחוג והתזה הסופית תוגש
בסוף אותה שנה במועד שיפורסם ע"י החוג .קיימת אפשרות להארכה לשנה ג'.
 התזה תיכתב עפ"י הפורמט של הרל"מ וצריכה לקבל אישור צורני וטכני ברל"מ –
אפשר לגשת לשם בימים א'-ד' בשעות .01:11-05:11
 היקף התזה :כ 02,111-מילים בעברית ,כ 03,111 -מילים באנגלית ,לא כולל שער,
תקציר ,רשימת מקורות ונספחים.
 התזה תישלח לשני שופטים לפחות ,מהם לפחות אחד מחוץ לחוג.
 ציון התזה נקבע לפי השיקולים הבאים:
הערכת העבודה
העבודה אינה ראויה
העבודה ראויה
עבודה מקורית עם עומק מדעי סביר (למשל ,ראוי לפרסום בכנס מדעי עם שיפוט)
עבודה מקורית עם עומק מדעי משמעותי )למשל ,ראוי לפרסום בכתב-עת מדעי מוביל(
עבודה מקורית המכילה פריצת דרך מדעית משמעותית .ציון זה ,הטעון אישור של ועדת
תואר שני ,חייב להיות מגובה בהוכחות אובייקטיביות חיצוניות ) כגון פרס בכנס המוביל
בתחום(.

ציון
פחות מ66-
66-53
56-91
90-93
96-011
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 .6להלן תרשים ובו השלבים העיקריים (לוחות זמנים עבור כל שלב מתפרסמים לכל מחזור
בנפרד):

•בחירה במסלול א'  -כתיבת תזה מחקרית
•איתור מנחה
•הסכמה על הנחייה
•הסכמה על נושא
•בקשה לכתיבה באנגלית (במידת הצורך)
•בחירת תחום עניין ונושא :כתיבת כותרת טנטטיבית ותקציר הכולל
את הנושא ושאלת המחקר (כ 511-מילים)
•אישור הסכמה להנחייה בועדת מ"א

•כתיבת הצעת המחקר
• העברת ההצעה לשיפוט פנימי וקבלת חוות דעת קוראים
•אישור ועדת מ"א להצעת התזה

•ביצוע מחקר התזה וכתיבתה
•מילוי דו"ח התקדמות 0
•הצגת המחקר ביום-עיון חוגי

•כתיבת התזה
•מילוי דו"ח התקדמות 2
•אישור מנחה להגשת העבודה לשיפוט
•אישור רל"מ לבדיקה צורנית
•אישור ומינוי שופטים בועדת מ"א
• משלוח העבודה לשיפוט וקבלת חוות דעת קוראים
•ביצוע תיקונים (במידת הצורך)
•אישור העבודה בועדת מ"א וקבלת ציון לעבודה

סמינר
מחקר א'

סמינר
מחקר ב'

מחקר
וכתיבה

כתיבה
ושיפוט
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