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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ז" תשס- קורס הדרכה ביבליוגרפית

  ר דויד שוורץ"ד: מרצה
  ש" ש1:היקף 71 207 88: קורס' מס

  
 .14.00 – 13.00יום רביעי משעה : שעות קבלה

  ,קומה שלישית  , )בנין מכסיקו (213המחלקה למדעי המדינה בנין :  חדר' מס
  בתיאום עם המרצה

  dvd99@zahav.net.il: לקטרונידואר א
  

  : תוכן הקורס
, ראשי פרקים, ביניהם בחירת הנושא ותיחומו, הקורס נלמד יקנה כלים בסיסיים בכתיבת עבודה אקדמית

  . דרכי ציטוט מקורות ועוד, כתיבת מבוא וסיכום
  : דרישות הקורס

   מבחן מסכם80 % : הרכב הציון הסופי
  תרגול/  עבודה20%                                 

  : תוכנית הקורס
  .   המחקר והחיבור האקדמי– 1' שיעור מס
  .  ' קבוצה א– הדרכה ביבליוגרפית בספריה -  2' שיעור מס
  . ' קבוצה ב– הדרכה ביבליוגרפית בספריה -  3' שיעור מס
  . ארגון החומר ובניית ראשי הפרקים,  תיחום הנושא– 4' שיעור מס
  . כתיבה מדווחת וכתיבה ערכית ותמצות, כתיב, סגנון, רת מושגים הגד– 5' שיעור מס
  . 5'  המשך שיעור מס-  6' שיעור מס
סיכום , דיון, מבוא, הקדמה, הקדשה, תוכן עניינים, שער:  לימוד כתיבת כל חלקי העבודה– 7' שיעור מס
  . ומסקנות
  .  איזכור מקורות ורישום ביבליוגרפי-  8'  שיעור מס
  . דרכי חיפוש מקורות – 9' שיעור מס
  .  מחקר איכותני-   10' שיעור מס
  .  מחקר כמותי-   11' שיעור מס
  . הנחיה אישית של המרצה:  הגשת טיוטת עבודת הקורס– 12' שיעור מס
  .  הגשת עבודות– 13' שיעור מס

  
  : מקורות מומלצים

  
, תל אביב, 3-1יחידות , סגנונותיו עקרונות המחקר ו–שיטות מחקר במדעי החברה , מרום רות ואחרים-בייט

  . 1986, האוניברסיטה הפתוחה
  ) 46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
האוניברסיטה , תל אביב, 6-4יחידות ,  עקרונות המחקר וסגנונותיו–שיטות מחקר במדעי החברה , --- 

  . 1986, הפתוחה
  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  . 1993, מפעלים אוניברסיטאיים, תל אביב, !? מפחד מעבודת מחקרמי, בירנבוים מנוחה* 

 ) ספר יעץ) (235438(מי .שמור מדעי המדינה לפי ביר
  
  . 1995,דיונון, אביב-  אוניברסיטת תל, האתגר–חיבור מדעי . ע, עמית. ע, וולפה* 

  )258839(חב . וול808.066 דלפק הספרן –בספריית יהדות 
  
  . 1999, ל.ח.הוצאת י, תל אביב, המדריך המלא לכתיבה אקדמית, יזרעאל אלי* 
  אין

  
  .2002, מכון מופת, תל אביב, העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי, נבט אפרתי ואחרים

  אין
  

  . 1997, עם עובד, תל אביב, שיטות מחקר במדעי החברה, נחמיאס דוד ונחמיאס חוה
  )114445(שי .שמור סוציולוגיה לפי נחמ
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  . 1997, מודן, תל אביב, המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, יהושע נעמה-בןצבר 
  )119837(מח .שמור סוציולוגיה לפי צבר

  
 מסורות וזרמים ,)עורכת (יהושע-צבר בן :בתוך, השפעות וזרמים, ההיסטוריה של המחקר האיכותי, --- 

  . 13-28' עמ, 2001, זמורה ביתן,  תל אביב. במחקר האיכותי
 ) 497611(וז .עי המדינה לפי מסושמור מד

  
  . 1997, דקל, תל אביב, כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה, קניאל שלמה

  )ספר יעץ) (326603(כת . קני378.242
  

 צבר: בתוך, מודרניסטיות בחקר החינוך-מהגישה הפרשנית לגישות פוסט, שלסקי שמחה ואריאלי מרדכי
  . 31-76' עמ, )עורכת(

 ) 497611(וז .ה לפי מסושמור מדעי המדינ
  

  .1990, דיונון, אוניברסיטת תל אביב, תכנון חיבור אוניברסיטאי וכתיבתו, שקט זרח
   )110577(תכ . שקט378.242

  
. 20.09.2003: תאריך הכניסה לאתר, עמל- ט" מפ,הדרך לכתיבת הרשימה הביבליוגרפית

htm.707avd/avodot/media/il12k.amalnet.www://http  
  אינטרנט

  
, עמל-ט"מפ, כללים וקריטריונים להערכת אתרים ואמינותם: איכות התכנים באתרי האינטרנט, סלנט עמי

  20.09.2003htm.707avd/avodot/media/il12k.amalnet.www://http: תאריך הכניסה לאתר
   אינטרנט

  
  


