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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

על כל שלביו. במסגרת הקורס נעסוק בגיבוש רעיונות מחקריים, פיתוחם, רכישת מיומנות בביצוע מחקר חברתי 
  תרגומם למערך מחקרי, בחינתם באופן אמפירי, וניסוחם בדו"ח מחקר.

 
 אור הקורס:ית

 

-הבדלים בין הסטודנטים חופשיים לבחור נושאי מחקר כרצונם תוך זיקה למסגרת הכללית בה עוסק הקורס:
 חברתית.אישיים בהתנהגות 

  כלומר, המחקר צריך לכלול התייחסות ולמשתנה/י אישיות ולתופעה חברתית/ארגונית.

 עצמי.-עצמית, ניהול רושם אקסטרוברטיות, נוירוטיות, דימוי-דגש יושם על תכונות האישיות הבאות: שליטה

ה, ומחקר מתאמי עם אנליז-המחקרים יכולים ללבוש צורות שונות: ניסוי מעבדה, ניסוי שדה, מחקר אורך, מטה
 קריטריון חיצוני (אובייקטיבי).

 עצמי בלבד בנקודת זמן אחת.-עקרוני, לא יתקבל מחקר מתאמי המתבסס על דיווח באופן

 פה-פיתוח רעיון מחקר והצגתו בכתב ובעל –סמסטר א' 

 : רקע על המחקר בפסיכולוגיה חברתית/אישיותית1-2שיעורים  •

 מחקרי. : רקע על איך לגבש רעיון3שיעור  •

o  התקבצות בזוגות.3עד שיעור : 

 תיאורטי לגיבוש נושאי המחקר. בסיס :3-5שיעורים  •

 מפגשים אישיים.  :6-7שיעורים  •

o  מסמך קצר המסכם את שאלת המחקר + ההשערות העיקריות + מקורות 8עד שיעור :
  מרכזיים.

 וקבלת משוב.*** כל צוות ידי-: הצגת המחקר בכיתה על8-10שיעורים  •
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 מפגשים אישיים. :11-12ים שיעור •

 של נושאי המחקר וקבלת משוב כיתתי. מצגות :13שיעור  •

 בסיום סמסטר א' יגישו הצוותים הצעות מחקר מפורטות. •

o  עמודים. 12הצעת המחקר תכלול מבוא, שיטה, מקורות ונספחים ותהייה בהיקף של עד 

o  בציון הסופי. 30%הצעת המחקר תשוכלל בהיקף של 

 ביצוע מחקר וכתיבת דו"ח מחקר –סמסטר ב' 

  בסמסטר ב' נעסוק בביצוע המחקר וכתיבת הדו"ח הסופי.  •

 כל צוות יחקור את שאלת המחקר שהציע. •

מרבית השיעורים יתבססו על מפגשים אישיים עם הצוותים + שיעורים כיתתיים סביב סוגיות  •
 מתודולוגיות.

 הרכב "כלל שכבתי" (שתי הכיתות).המפגשים האחרונים יכללו פרזנטציות של המחקרים בפני  •

ההצגה תכלול את שאלת המחקר, רקע תיאורטי, השערות, שיטה, תוצאות ומסקנות. מבנה המצגת  •
 דקות. 12יהיה כשל מצגת בכנסים והיא תיערך 

 דו"ח המחקר המסכם 

עבודה בסיום הסמסטר יוגש דו"ח מחקר סופי. הדו"ח יציג את סיכום עבודת המחקר וייכתב בפורמט של 
מדעית. הדו"ח יכלול תקציר, מבוא, שיטה, ממצאים, דיון, רשימת מקורות, נספחים. היקף הדו"ח אינו מוכתב. 

ממצה המסתיים בהשערות מחקר  מבוא מילה; 250שאינו עולה על  תקציר עליו לכלול את הפרקים הבאים:
הכולל התייחסות  תוצאות יך; פרקהכוללת תיאור המדגם, הכלים, וההל שיטה עמודים); 5-10ברורות (היקף: 

לשלשה היבטים: תיאור כללי של משתני המחקר, בדיקת השערות המחקר (החלק המרכזי בפרק), התייחסות 
, הכולל את סיכום הממצאים לאור ההשערות, השלכות הממצאים דיון להסברים חלופיים/ממצאים נוספים;

של המחקר, התייחסות לחולשות המחקר, והצעות  למושגים התיאורטיים שנכללו במחקר, יישומים פרקטיים
. על הרשימה לכלול מקורות מרכזיים בתחום עם עדיפות APA -בפורמט של ה רשימת מקורות ;למחקרי המשך

, אשר יציג את כלי המחקר וניתוח של נתונים שלא הוצגו בגוף נספח ;השנים האחרונות 10 -למחקרים מ
  הדו"ח.

 

 
 דרישות קדם:

 

 אין
 

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

 השתתפות פעילה בשיעורים

 פרזנטציה בכיתה

 הגשת הצעת מחקר ודו"ח מחקר מסכם

 

 



 
 מרכיבי הציון הסופי:

 

), מצגת 5%), מצגת ראשונה (50%), דו"ח המחקר הסופי (30%הציון בקורס ייקבע על סמך הצעת המחקר (
גם עבור השתתפות פעילה בשיעור ותרומה משמעותית לדיונים ) יינתן 5%כן ציון (-). כמו10%סופית (
  בכיתה. 

לבדיקה מקדימה.  אחת מוגמרת ה הן ביחס להצעת המחקר והן ביחס לדו"ח המחקר הסופי: ניתן להגיש טיוט
 בעקבותיה יינתנו הערות לתיקון לקראת הגשה סופית.

  ים.ניתן ורצוי להתייעץ בתהליך העבודה בטרם הגשת הדוחות הכתוב

 

 
 ביבליוגרפיה:

 

הסטודנטים יידרשו לקריאה העוסקת בסוגיות כלליות של ביצוע מחקר חברתי, ולקריאה של מאמרים בנושאי 
 המחקר שלהם.
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) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף learning outcomes* תוצרי הלמידה (
יכולות ו/או עמדות תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, 

 .U1T לחץ כאן1TU שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
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