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 ד"ר שטפן אלנהשם המרצה: 

 מחקר חברתי מתקדם הקורס:שם 

 60-913-01קוד קורס: 

 סמינריוןסוג הקורס: 

 ש"ש. 2היקף שעות:   שנתי סמסטר:    תשס"ח :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 

 התנסות בתכנון, ביצוע ודיווח מחקרי •
  

תנסות בהצעה וביצוע מחקר אמפירי המבוסס היטב מבחינה קונספטואלית המטרה היא לה •
 שמקדם הבנה של תהליכים פסיכולוגיים חברתיים.

נעסוק במחקר חברתי על כל שלביו:  בגיבוש רעיונות מחקריים, פיתוחם, תרגומם למערך  •
 מחקרי, בחינתם באופן אמפירי, וניסוחם בדו"ח מחקר.

 קרית ניסויית וכתיבה מדעיתהדגש יושם על מתודולוגיה מח •
 המחקר יבוצע בזוגות.    •

 
 אור הקורס:ית .ב
  

 נושא המחקר •

 הסטודנטים חופשיים לבחור נושאי מחקר כרצונם תוך זיקה למסגרת הכללית בה עוסק הקורס: •

 תפקידו של המרחק הפסיכולוגי בחשיבה על העצמי  •

 השפעות המרחק הפסיכולוגי תמקד בישום כלי המחקר הקיימים ובפיתוח כלים חדשים לבחינת נ •

 הדגש בקורס הוא על מתודולוגיה ניסויית. •

 לו"ז של הקורס יפורסם לקראת תחילת כל סמסטר •

 
 .סטודנטים במגמה חברתית ארגונית :דרישות קדם .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
 השתתפות פעילה בכל המפגשים והצגת מאמר בכיתה

 קר ראשוניפיתוח הצעת מחקר מקיפה, תכנון והרצת מח
 השתתפות בפגישות עם המרצה

 בסיום סמסטר א' יגישו הצוותים הצעות מחקר מפורטות.  
הצעת המחקר תכלול מבוא, שיטה: הצעה למספר מחקרים שבודקים את ההשערה ופירוט של המחקר 

ווח ר 12עמודים, פונט  12הראשוני שיבוצע כולל דיון בתוצאות צפויות, קשיים וכשלים פוטנציאלים (עד 
 ) + מקורות ונספחים (כלים). 1.5

ש דו"ח מחקר סופי. הדו"ח יציג את סיכום עבודת המחקר וייכתב בפורמט של עבודה בסיום סמסטר ב' יוג
מדעית. הדו"ח יכלול תקציר, מבוא, שיטה וממצאים (המחקר הראשוני), דיון (כולל הצעה מפורטת 

) +  1.5, רווח 12עמודים ( פונט  25למחקרי המשך), רשימת מקורות, נספחים. היקף הדו"ח: עד 
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מילה; מבוא ממצה  250נספחים.  הדו"ח יכלול את הפרקים הבאים: תקציר שאינו עולה על ביבליוגרפיה ו
עמודים); שיטה הכוללת תיאור המדגם, הכלים, וההליך;  5 -כ  המסתיים בהשערות מחקר ברורות (היקף:

פרק תוצאות הכולל התייחסות לשלשה היבטים: תיאור כללי של משתני המחקר, בדיקת השערות המחקר 
חלק המרכזי בפרק), התייחסות להסברים חלופיים/ממצאים נוספים; דיון, הכולל את סיכום הממצאים (ה

לאור ההשערות, השלכות הממצאים למושגים התיאורטיים שנכללו במחקר, יישומים פרקטיים של 
. על APA -המחקר, התייחסות לחולשות המחקר, והצעות למחקרי המשך; רשימת מקורות בפורמט של ה

השנים האחרונות; נספח, אשר יציג  10 -ימה לכלול מקורות מרכזיים בתחום עם עדיפות למחקרים מהרש
 את כלי המחקר וניתוח של נתונים שלא הוצגו בגוף הדו"ח.   

 
 
 

 :מרכיבי הציון הסופי ה. 
 

), מצגת ראשונה של המחקר המתוכנן 50%), דו"ח המחקר הסופי (30%ייקבע על סמך הצעת המחקר (

) יינתן גם עבור השתתפות פעילה בשיעור ותרומה 5%כן ציון (-). כמו10%), מצגת סופית (5%(

 משמעותית לדיונים בכיתה.   

 

 רשימת קריאה:. ו

 
 .רשימת קריאת חובה תפורסם לקראת תחילת הסמסטר

 הסטודנטים יידרשו לקריאה העוסקת בסוגיות כלליות של ביצוע מחקר חברתי ולקריאה של מאמרים
 המחקר שלהם.   שאיבנו

  
 
 
 


