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 עוזיאל ליעדד"ר שם המרצה: 

 ארגוני-פרקטיקום במחקר חברתי  הקורס:שם 

 60-413-01קוד קורס: 

 פרקטיקוםסוג הקורס: 

 ש"ש. 2 היקף שעות:          שנתי  סמסטר:    תשע"ט   : שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

 ע מחקר חברתי על כל שלביו.למידה תוך התנסות בביצו
 
 

 אור הקורס:ית .ב
  

במסגרת הקורס נעסוק בגיבוש רעיונות מחקריים, פיתוחם, תרגומם למערך מחקר, בחינתם האמפירית, 
-וכתיבתם בדו"ח מחקר. תחומי המחקר כוללים שאלות מתחום הפסיכולוגיה החברתית, ההבדלים הבין

 אישיים, והאינטראקציה ביניהם.  
ראשונים יתקיימו במתכונת של הרצאות פרונטליות. בהמשך השנה יתקיימו מפגשים אישיים עם השיעורים ה

 קבוצות המחקר.
 השיעורים הראשונים יתקיימו במסגרת כיתתית ויעסקו בפיתוח נושאי מחקר.

אישיים בהתנהגות חברתית -ידי הצוותים אך ייסובו סביב הסוגיה של הבדלים בין-נושאי המחקר ייבחרו על
 משתני אישיות). -לומר, ייכללו היבט של התנהגות חברתית ו(כ

 השיעורים הבאים יתבססו על מפגשים אישיים עם צוותי המחקר.
 

 סטודנטים. 2צוותי המחקר יכללו 
 

בסמסטר הראשון תוגש הצעת מחקר. טיוטא של הצעת המחקר תועבר לבדיקה מוקדמת ומתן הערות לקראת 
 הגשת הצעת מחקר סופית.

 
 ר השני נעסוק בביצוע המחקר וכתיבת דו"ח המחקר המסכם.בסמסט

 המועד האחרון להגשת הדו"ח הנו השיעור האחרון בשנה.
 
 אין דרישות קדם: .ג

 
 

 חובות / דרישות / מטלות: .ד
 

 בסמסטר הראשון: הגשת הצעת מחקר.
 

 בסמסטר השני: כתיבת דו"ח מחקר המסכם, והצגת המחקרים שבוצעו.
 

 :מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר) .ה
 

 הציון ייקבע על בסיס דו"ח המחקר שיוגש בסוף השנה.
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 רשימת קריאה: .ו

 חומר הקריאה יותאם לנושאי המחקר.
 

 כן, יידרשו הסטודנטים לקריאה העוסקת בסוגיות כלליות של ביצוע מחקר חברתי:-כמו
  

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of 
General Psychology, 1, 311-320. 

  
Bem, D. J. (1987). Writing the empirical journal article. In M. P. Zanna & J. M. Darley (Eds.), 
The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist (pp. 171–201). 

New York: Random House. 
  

McGuire, W. J. (1997). Creative hypothesis generating in psychology: some useful heuristics. 
Annual Review of Psychology, 48, 1-30. 

  
White, L. (2005). Writes of passage: Writing an empirical journal article. Journal of Marriage 

and Family, 67, 791-798. 
 
 
 
 
 
 


