
  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 :נקודות זכות

  2020: שנה אקדמית

 ב: סמסטר

  12:15-13:45ביום : שעות

 236 חדר 90בנין  : מיקום

 עברית: שפת הוראה

  : ראשון תואר

חטיבה בגישה  - ' ב. שנה שיעור: אפיון הקורס

   בינתחומית בסכסוכים ומשא ומתן

התוכנית לניהול וישוב : מחלקה אחראית

 סכסוכים

  ד"ר טל ליטבק הירש: שם המרצה

  litvakhi@bgu.ac.il: פרטי קשר

  : טלפון במשרד

 litvakhi@bgu.ac.il: דוא"ל

 (בתיאום מראש) גיום : שעות קבלה

  2020פברואר : עדכון אחרון

  

  : הקורסמטרות ויעדי תיאור 

נלמד על סוגים שונים של באקדמיה נעשים מחקרים במגוון צורות ודרכים. בקורס 

הכללים בהם צריך לעמוד בבואנו לערוך מחקר ולכתוב את מחקר ונשים דגש על 

תוצאותיו. כמו כן, הסטודנטים ילמדו לעצב מחקר בסיסי תוך שאילת שאלות מחקר, 

   .המחקר ובחירת כלי מחקר למתן מענה לשאלות

 80%נוכח במהשיעורים, סטודנט שלא  80%: נוכחות חובה בנהלי נוכחות

   קבל ציון עובר בקורס.מהשיעורים לא יוכל ל

במהלך  בקבוצותפרטנית ועבודה עבודה שיעורים פרונטליים,  אופן  ההוראה:

  .השעורים

אין לעשות שימושים במכשירי טלפון ניידים במהלך כל השעורים. אישורים לשימוש 

בלבד, במרבית השעורים לא יותר שימוש  במחשבים ניידים ינתנו בשעורים מסויימים

כמו גם שימוש במחשב שימוש ללא אישור בטלפון נייד או מחשב  במחשבים ניידים.

  מהציון הסופי בקורס. 10%עשוי להוריד עד שלא לצרכי השעור 

  : הערכת הסטודנטים בקורס

  עבודה מסכמת

  

  

 איך עורכים מחקר? כלים מעשיים לכתיבת עבודת מחקר במדעי החברה_ :שם הקורס

  0039-1-198_:מס' הקורס



  
 

  תוכן הקורס/ מבנה הקורס

  במדעי החברה.כמותי ואכותני : מהו מחקר? איך עורכים אותו? מחקר 0נושא 

 (תקציר, סיכום, ראשי תיבות ועוד). מאגרי מידע, איך מוצאים מחקר ואיך קוראים אותו: 1נושא 

שאלות מחקר: מהן השאלות שניתן לשאול בסוגי מחקר שונים? אלו שאלות לא ניתן לשאול. : 2נושא 

 ההבדל בין שאלות מחקר כמותיות לשאלות מחקר איכותניות. השערות מחקר.

 : ועדת אתיקה: למה צריך את זה? איך עושים את זה?4נושא 

  וכנית לניהול וישוב סכסוכיםהת –טופס ועדת אתיקה 

  : סקירת ספרות: איך בונים אותה? 5נושא 

 : מערך מחקר: שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר 6נושא 

 : איך כותבים פרק תוצאות? (שלבים בתשובות לשאלות שנשאלו: מה היתה השאלה, מה היתה7נושא 

ההשערה, איך נבחנו השאלות/השערות, האם ההשערות התקבלו, התקבלו חלקית או נדחו, ופירוט של 

 טבלאות + מלל.) –התוצאות 

  : דיון, מסקנות, מגבלות המחקר וסיכום.8נושא 

  מטלות הקורס

תרגילי כתה: במהלך השיעורים ינתנו תרגילים רלוונטים לכל אחד מהנושאים. ביצוע והגשת התרגלים 

  .לסיום הקורסוו תנאי יה

 מהציון הסופי בקורס. 100% – עבודה מסכמת 

  

  

  


