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 "אפפיתוח מחקר וכתיבה מדעית מתקדמת בתש

 ש"ס בשנה ב'( 2ש"ס בשנה א',  2)ש"ס  4 שנתי-דוקורס 

 ,26.10.2020: הבאים בתאריכים 10-14בין השעות  שניהמפגשים יתקיימו בימי מועד הקורס: 

7.12.2020 ,11.1.2021 ,8.3.2021  ,26.4.2021 ,7.6.2021                                                                                                    

     צוות ההוראה:

 koton@tauex.tau.ac.il :דואר אלקטרוני ה קוטון, מרכזת הקורסיפרופ' סילב  

 sivia@tauex.tau.ac.il :דואר אלקטרוני    בר נוירופ' צביה פ 

  itzhakim@tauex.tau.ac.il דואר אלקטרוני:    ד"ר מיכל יצחקי 

 kaganily@tauex.tau.ac.ilדואר אלקטרוני:                ד"ר איליה קגן         

  melniko@tauex.tau.ac.il דואר אלקטרוני:   ד"ר סמיון מלניקוב        

  asman@tauex.tau.ac.il דואר אלקטרוני:    ד"ר אורן אסמן         

 לפי תיאום מראש  עות קבלה:ש

 

 :תיאור הקורס

כלל בו באוניברסיטת תל אביב סיעודבחוג לתואר שלישי ללימודי  מועמדותמוסמכות מיועד לאחיות  קורסה

שבהם יציגו שעות  4בני מפגשים קבוצתיים  6 מיים בישראל. במהלך השנה יתקיימוהמוסדות האקד

)בכתב ובע"פ( ובעקבותיה יערך דיון כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט תקדמותם בההסטודנטים את 

שורים בנושאי המחקר. בנוסף בעבודתם. הדיון יערך בהיבטים תיאורטיים, מתודולוגיים ולוגיסטיים הק

 מראש.  תיאום, על פי קורסיתקיימו מפגשי יעוץ עם מורי ה

 

 :מטרות הקורס

 ,לתכנן ולכתוב הצעת מחקר במטרה להגישהמיועד לסייע לסטודנט לגבש את שאלת המחקר קורסה

למדרשה לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה. הדרישות מסטודנט לתואר שלישי של המדרשה 

לקרוא את המידע המופיע באתר הנרשמים לקורס מתבקשים  מחייבות את כלל הסטודנטים בפקולטה.

 .  students-u.ac.il/midrasha/Phdhttps://med.taהאוניברסיטה בכתובת 

 

 

mailto:melniko@tauex.tau.ac.il
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  :שיטות הוראה

 ת סטודנטיםוהצג

 בהשתתפות הסטודנטים וסגל ההוראה דיון

  בהתאם לנושאים בהצעות המחקר וסוגי המחקרים המוצעים  ות בנושאי מחקר נבחריםהרצא

 דרישות הקורס:

 השתתפות חובה בכל המפגשים.

חקר. מנושא הבבחירת את התקדמותו ציג י סטודנט במהלך המפגשים -לדיון  המחקר הצגת נושא .1

לסעיפים הבאים )על פי קצב ההתקדמות(: חשיבות נושא המחקר,  הסטודנטיתייחס בהצגת הדברים 

מסגרת תיאורטית מוצעת המכוונת את מודל המחקר, סקירת ספרות עדכנית, שאלות המחקר, מערך 

למשתתפים עביר המציג את תמצית הדוח י הצגת הנושא בכיתהשבועיים לפני מועד . מחקרמוצע ל

 זאת כדי שהדיון בעניינו יהיה מכוון ותורם.  קורס,ב

הסטודנט יגיש בכתב דוח התקדמות ראשון.  ,הראשונה שנת הלימודיםבתום  - דוח התקדמות ראשון .2

הדוח מיועד לשקף את תהליך החיפוש, ההתעמקות, העיבוד והארגון שעבר הסטודנט בנושא המחקר 

מסגרות בשבחר. דגש מיוחד יינתן לסקירה ביקורתית של ספרות רלוונטית עדכנית וכן לדיון ראשוני 

 את הרקע לשאלות המחקר.  מושגיות שיש בהן כדי לכוון את מודל המחקר ולהבהיר

יעמוד בקריטריונים בסוף שנה א' )בתחילת אוקטובר(, מי שלא  .עמודים 5לא יעלה על  דו"חהיקף ה

במדרשה לתארים מתקדמים כמועמד לתלמיד דוקטורט, לא יוכל להמשיך להשתתף  להרשמה

 בסמינר.

יגיש כל סטודנט בכתב דוח התקדמות. דוח זה יהיה בהיקף  בסוף שנה שניה, – דוח התקדמות שני .3

 ט.  מתכונת הנדרשת להגשת הצעת דוקטורעמודים ב 10 עד של

 

מבנה הצעת המחקר מפורט במסמך של המדרשה לתארים מתקדמים נספח ב', הנחיות להגשת הצעת 

 . researchproposal-phd-https://med.tau.ac.il/midrasha מחקר בקישור 

 במסמך המדרשה יש לשים לב לנקודות הבאות: 

 . , אלא אם מבצעים את מחקרם במעבדההסעיף של פירוט ניסויים אינו רלוונטי לתלמידי סיעוד  .1

  משתני המחקר, אוכלוסייה, מדגם,מערך המחקר, בפרק העוסק בשיטות המחקר יש להתייחס ל  .2

 כלי המחקר, הליך כולל מקום ביצוע המחקר והניתוח הסטטיסטי המוצע.   

 

 

https://med.tau.ac.il/midrasha-phd-researchproposal
https://med.tau.ac.il/midrasha-phd-researchproposal
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( יש לתאר את מספר הנבדקים Pilot study), ממצאי המחקר המקדים בפרק תוצאות ראשוניות .3

שהשתתפו במחקר המקדים, האם ניתן לראות מגמות בתשובות, כמו גם בהירות הכלים ומשך הזמן 

כלי המחקר, ממצאי התיקוף יוצגו  לשבמידה ונדרש לבצע תיקוף שלקח לנבדקים לענות על השאלונים. 

   . זהבפרק אף הם 
 

  דרישות מוקדמות:

נדרש לפחות בעבודת התזה, כ 85ציון לפחות ו 80 שלזכאות לתואר מוסמך עם עבודת תזה בציון משוקלל 

 :פרטים בקישורלטה לרפואה, מסלול רגיל לדוקטורט )במדרשה לתארים מתקדמים בפקו

 Route-Standard-The-https://med.tau.ac.il/PhD) 

 ציון:

ת יהווה חלק מהציון הסופי בקורס על פי הפירוט התקדמות. ציון הדוחוהסטודנט יקבל ציון על דו"חות ה

והתקדמות בתהליך גיבוש וכתיבת  , הצגות ההצעה בכיתה50%ה ב' , דוח שנ30%דוח שנה א' הבא: 

 .20% ההצעה

תנאי הכרחי להכרה בהשתתפות בקורס וקבלת ציון הינו השתתפות רציפה במשך שנתיים אקדמיות מלאות 

  לא ניתן לקבל הכרה בהשתתפות חלקית בקורס. בדרישות כמפורט בתדריך זה.ועמידה 

 מלגות

 . שטייר סטודנט העומד בקריטריונים הבאים זכאי להגיש בקשה למלגה ע"ש סטנלי

 הקריטריונים להגשת מועמדות: 

 ימציא אישור מהמנחה לפיו הוא נמצא בשלבים הסופיים של כתיבת ההצעה.אשר  –א'  לבתלמיד ש .א
תלמיד שהתקבל ללימודים בשלב ב' ונמצא בשלבים מתקדמים לקראת הגשת הצעת המחקר  .ב

 נחהממלצרף מכתב  –שנים מתאריך תחילת לימודיו  4לרבות פיילוט  ובתנאי שלא חלפו 
 .הדוקטורט

לצרף אישור ממזכירות יש  – לכל הפחות 90 תזההן בקורסים ו:הן ב ממוצע ציונים לתואר שניבעל  .ג
 החוג.

 – בעיתונות מקצועית בינלאומית, או הופעה בכינוסים בינלאומיים  MA -פרסום מדעי מעבודת הציין  .ד
 .אם יש

 

  :מומלצת ספרות

  ערך המחקר המוצע. מעל ידי המנחים בהתאם לנושא המחקר ול רשימת ספרות מומלצת תימסר

 APA (American Psychological Association.) -הנחיות ה :ראה - הנחיות לרישום ביבליוגרפי
 כמו כן, ראה: הנחיות מפורטות בנושא זה באתר האינטרנט של ספרית הפקולטה לרפואה, 

https://med.tau.ac.il/PhD-The-Standard-Route
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לקרוא את  אפשר הנחיות לרישום מקורות לתלמידי החוג לסיעוד."Citing and style manuals"  -ב
   http//www.tau.ac.il/medlib/siudw.pdfנחיות גם דרך הכתובת:  הה
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Course number: 01635101 
 
 

Development of research and advanced scientific writing 2020-21 
Two-year course, 4 credits (two credits each year) 

 
 
Course dates: During 2020/21, the meetings will take place on Thursdays between the 
hours 10:00-14:00 on the following dates: 26.10.2020, 7.12.2020, 11.1.2021, 8.3.2021, 
26.4.2021, 7.6.2021 

 
Teaching faculty: 
 
Prof. Silvia Koton, course coordinator    e-mail: koton@tauex.tau.ac.il  
Prof. Sivia Bar Noy       e-mail: sivia@tauex.tau.ac.il  
Dr. Itzhaki Michal          e-mail: itzhakim@tauex.tau.ac.il 
Dr. Ilya Kagan       e-mail: kaganily@tauex.tau.ac.il 
Dr. Semyon Melnikov     e-mail: melniko@tauex.tau.ac.il 
Dr. Oren Asman      e-mail: asman@tauex.tau.ac.il  
  
Reception hours: By prior appointment 
 
The course is offered to Registered Nurses candidates for future doctoral studies in the 
Department of Nursing at Tel Aviv University or other universities in Israel. During the year, 
there will be 6 group sessions (4 academic hours each) in which the students will present 
their progress in writing a research proposal for doctoral dissertation followed by a 
discussion of their work. The discussion will be focused on the theoretical, methodological, 
and logistical aspects of the study. In addition, there will be consultation sessions with the 
course teachers, by appointment. 
 
Course aims: 
The course is designed to help the student to formulate the research question, plan and 
write a research proposal in order to submit it to the Graduate School of Medicine. The 
requirements for doctoral students can be found on the University's website at 
https://med.tau.ac.il/midrasha/Phd-students. 
 
Teaching methods: 

 Students presentations 

 Discussion with class and faculty 

 Lectures on selected research topics according to the subjects and methodology of the 
research proposals  
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Course requirements: 
 
Participation in all meetings is compulsory. 
 
1. Presentation of the study subject - Students will present their progress in choosing the 
subject of the research and refer to the study significance, proposed theoretical framework 
and current literature review, research questions, proposed research setting. Two weeks 
prior to the presentation in the class, the presenter will submit a summary of the report to 
the course participants. 
 
2. Progress report no. 1 - At the end of the first year, the student will submit a first progress 
report. The report is intended to reflect the process of exploration, processing, and 
organization on the subject of his study. Special emphasis should be given to a critical review 
of current relevant literature, as well as to a preliminary discussion in conceptual frameworks 
that can guide the research model and clarify the background. 
At the end of the first year (at the beginning of October), those who do not meet the criteria 
for admission to the Graduate School as a candidate for a doctoral student will not be able 
to continue attending the seminar. 
 
3. Progress report no. 2 - At the end of the second year, each student will submit a 10 pages 
progress report in the format required for the submission of a doctoral thesis. 
 
The structure of the research proposal is detailed in a document of the Graduate School of 
Graduate Studies, Appendix B, Guidelines for submitting a research proposal at 
https://med.tau.ac.il/midrasha-phd-researchproposal. 
 
Note the following points: 
1. The section on clinical trials is not relevant for nursing students. 
2. The "Research Methods" section should include the study design, population, sample, 
study variables, research tools, including the data collection sites and proposed statistical 
analysis. 
3. In the preliminary results section, the pilot study results should describe the number of 
participants in the pilot study, preliminary trends in the answers, as well as a report on the 
clarity of the tools, and the length of time it took the subjects to answer the questionnaires. 
If validation of the research tools is required, validation findings will also be presented in this 
chapter. 
 
Prerequisites: 
 
Eligibility for a Master's degree (with thesis) with a minimum final grade of 80 and a Master’s 
thesis grade of at least 85, as required by the Graduate School of Medicine, Regular PhD 
program. Link details: https://med.tau.ac.il/PhD-The-Standard-Route 

 

https://med.tau.ac.il/PhD-The-Standard-Route
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Course Grade: 
Will be based on the progress reports: first year report 30%, second year report 50%, 
proposal presentation in the class and progress with proposal 20%. 
 
Prerequisite for recognition of participation in the course and obtaining a grade are 
continuous participation for two full academic years and meeting the course requirements 
as detailed in this syllabus. Partial participation will not be recognized.  
 
Scholarships: 
Students who meet the following criteria are eligible to apply for the Stanley Steyer 
Scholarship. 
Criteria for applying: 
A. Stage 1 students in the final stages of writing the proposal. 
B. Students admitted to the Second Stage of PhD studies, and is in the advanced stages of 
submitting the research proposal, including results of the pilot study, provided that less of 
four years have elapsed since the beginning of his studies. 
C. Students with grades of 90 and over in the MA thesis and courses. A certificate from the 
Department's secretariat must be attached. 
D. Include scientific publications from the MA thesis in international professional journals 
and details on presentations at international conferences - if applicable. 
 
Recommended literature: 
A list of recommended literature will be provided by the teachers according to the proposed 
study. 
Citation guidelines: See the American Psychological Association (APA) manual and "Citing 
and style manuals" guidelines for registration of sources for nursing students. You can also 
read the instructions at http: // www.tau.ac.il / medlib / siudw.pdf 


