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 25.6.2018  עודכן

 

 ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מלימודי התוכנית ל
 אילן -אוניברסיטת בר

  
 סדנא לתזה: קורס

 2771801מספר קורס: 
 

 מרצה: ד"ר אמירה שיף
 
 טתשע"סמסטר ב', 

 
ומו"מ  יישוב סכסוכיםניהול והסדנא מיועדת לתלמידי מסלול כתיבת תזה ודוקטורט בתוכנית ל

לסייע לסטודנטים לגבש מטרתה  .הם בקורס בשיטות מחקר לתואר שניאשר סיימו לימודי

נעסוק בסדנא הנדרשים לביצוע מחקר.  כלים הבסיסייםלחשיפה ההצעת מחקר באמצעות 

העבודה וההתקדמות יתבצעו כתהליך  .והצגתו ייצור של ידע ,דרכים שונות לאיסוף, עיבודב

בת הצעת המחקר בסיומה של מובנה של מטלות הגשה שיקדמו את הסטודנט אל כתי

 הסדנא. 

 

והגשת מטלות. ההרצאות יחשפו הינו באמצעות הרצאות פרונטליות  סדנאאופן הלמידה ב

ת הגשאת הסטודנטים לאופני המחקר השונים בתחום של  יישוב סכסוכים.  באמצעות 

 ,התוך מתן הערות ביקורת בונ ,וקריאת קוליגיאלית של המטלות על ידי הסטודנטים מטלות

 ואחד מהםקריאה ביקורתית שתאפשר לכל אחד  אנו מבקשים לפתח בקרב הסטודנטים 

 לשפר בסופו של דבר גם את עבודתו שלו. 

 

 נושאי הקורס
 
 . גיבוש שאלת מחקר ומתודולוגיה1
 
 . רכישת מיומנויות מחקר 2
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 . מאפייני הקריאה האקדמית 3

 הכתיבה האקדמית  רכישת מיומנויות . 4

 מחקר  תבודמבנה ע . 5

 . כללי ההפניה והרישום הביבליוגרפי6

 ;תקניות משפטים ובהירותם; מבנה הפסקה וחלוקה נכונה לפסקאות -. כללי כתיבה נכונה 7

 קישור בין פסקאות ויצירה של טיעונים רציפים ומובנים; כתיבה אינטגרטיבית והשוואתית

 הנחיה בתהליך מציאת נושא ומנחה לתזה   8.

ולדוקטורט לכתיבת הצעת מחקר לתזה  כל דרישות הרלוונטיות והמעודכנות . היכרות עם9

 .באוניברסיטת בר אילןומו"מ יישוב סכסוכים ניהול ובתכנית ל

 

 מטלות הקורס

מטלות הגשה באמצעותן ילמד הסטודנט כיצד להתמודד  ארבעעל הלמידה בסדנא מבוססת 

סופי בקורס. ראו בהמשך אלה מהוות חלק מהציון ה. עם תהליך כתיבת הצעת מחקר

 הסילבוס. 

בנוסף יתקיימו מספר תרגילי כיתה עליהם לא יינתן ציון. מטרתם הינה לקדם את הבנת 

 והטמעת החומר הנלמד בכיתה.

 

  .(תחילת סמסטר ב'בשיפתח מיד )קורס המלווה של האתר ההמטלות יוגשו באמצעות 

וניסוח  תיאור המחקר המוצע המטלה תכלול את  .12.3.2019  :: מועד הגשה1מטלה 

  .ת מחקרושאל

בספרה של  1ויחידה  בספרם של וולפה ועמית 2-3 יםרוא פרקיש לקכרקע לכתיבת המטלה 

 .)ראו ביבליוגרפיה(מרום  -בייט
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הגשת התיקונים למסמך של תיאור המטלה תכלול  2.4.2019  :: מועד הגשה2מטלה 

  .אלות מחקרוש השערות מחקר יש לנסח גם מטלה זוב  .המחקר

להצעת המחקר של  הגשת סקירת ספרות רלוונטית  2.5.2019 : מועד הגשה: 3מטלה 

 בספרם של וולפה ועמית.  6-7כרקע לכתיבת המטלה יש לקרוא פרקים   .הסטודנט

  .ראשונית הצעת מחקרטיוטת הגשת   20.7.2019  :: מועד הגשה4מטלה 

 

 הרכב הציון בקורס

 10%  -נוכחות והשתתפות פעילה

  90% –הגשת המטלות 

 

 ביבליוגרפיה

לכתיבת הנחיות .  2017 .התוכנית הבין תחומית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

 אילן )מסמך פנימי(.-רמת גן: אוניברסיטת בר. הצעות לתזה ולדוקטורט ולעבודות המחקר

 

הוצאת אביב:  -תל .ליםלכתוב עבודת מחקר: כלים וכל .2004. עירית ,עירית ועמית ,וולפה

 אביב. -דיונון, אוניברסיטת תל

 

. יחידות שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו   .2013. רות ,מרום-בייט

 תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. מהדורה שניה. . 1-3

 

  . תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. מילים המנסות לגעת .2003 .שקדי, אשר
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