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 ת הקורס / תוצרי הלמידה*:מטרו 
 

 למידה תוך התנסות בביצוע מחקר חברתי על כל שלביו.

 
 

 תאור הקורס: 
 

במסגרת הקורס נעסוק בגיבוש רעיונות מחקריים, פיתוחם, תרגומם למערך 
מחקר, בחינתם האמפירית, וכתיבתם בדו"ח מחקר. תחומי המחקר כוללים 

אישיים, -שאלות מתחום הפסיכולוגיה החברתית, ההבדלים הבין
    והאינטראקציה ביניהם.

הראשונים יתקיימו במתכונת של הרצאות פרונטליות. בהמשך השיעורים 
 השנה יתקיימו מפגשים אישיים עם קבוצות המחקר.

השיעורים הראשונים יתקיימו במסגרת כיתתית ויעסקו בפיתוח  •
 נושאי מחקר. 

o ידי הצוותים אך ייסובו סביב -נושאי המחקר ייבחרו על
 אישיים בהתנהגות חברתית-הבדלים ביןהסוגיה של 

משתני -(כלומר, ייכללו היבט של התנהגות חברתית ו
  ).אישיות

 השיעורים הבאים יתבססו על מפגשים אישיים עם צוותי המחקר.  •
o  סטודנטים. 2צוותי המחקר יכללו 

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

 מחקר סופית.
בסמסטר השני נעסוק בביצוע המחקר וכתיבת דו"ח המחקר  •

 המסכם. 
o  המועד האחרון להגשת הדו"ח הנו השיעור האחרון

 בשנה.

 

 

 דרישות קדם: 
 

 מטלות**:חובות / דרישות /       אין.
 

 בסמסטר הראשון: הגשת הצעת מחקר. •
בסמסטר השני: כתיבת דו"ח מחקר המסכם, והצגת המחקרים  •

 שבוצעו.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 הציון ייקבע על בסיס דו"ח המחקר שיוגש בסוף השנה.

 
 

 ביבליוגרפיה: 
 

 ה יותאם לנושאי המחקר.חומר הקריא

כן, יידרשו הסטודנטים לקריאה העוסקת בסוגיות כלליות של ביצוע -כמו
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 Practicum    
) הן הצהרות המציינות במפורש learning outcomes* תוצרי הלמידה (

מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה 
מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 

מד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. שהלו
 . לחץ כאן לפרטים נוספים 

 

 

 

 
לחץ כאן ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 

 .  
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