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 יעודכן           אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 ת על / מטרות ספציפיות):(מטרו מטרות הקורס .א
הכרת המסגרת התיאורטית וכלי המחקר בתחום המרחק הפסיכולוגי, בחינת 

רעיונות חדשניים ודרכים לקדם את הידע בתחום, גיבוש הצעת מחקר המבוססת 
 על סקירת ספרות, ניסוח שאלת המחקר ובחירת שיטות מחקר מתאימות.

 
 (רציונל, נושאים) :תוכן הקורסב. 

מראים שהמרחק הפסיכולוגי משפיע על היבטים שונים של יחסים בינאישיים המחקרים  
(למשל, תפיסת האחר, שימוש בשפה). הסטודנטים יכירו מאמרים עדכניים וקלאסיים 

המייצגים את תחום התוכן, יבחרו כיוון מחקרי שעשוי לקדם את הידע הקיים, יגבשו שאלות 
 יכתבו הצעת מחקר  הניתנות לבחינה אמפירית ויציעו כלי מחקר,

 (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים) מהלך השיעורים:    
המרצה יציג את התחום ואת השאלות המרכזיות למחקר אמפירי עתידי, ילווה את תהליך 

בחירת נושאי המחקר ויכוון קריאה בהתאם לרעיונות המחקריים. הסטודנטים יפגשו עם 
ת לקדם גיבוש הצעת המחקר. מספר שיעורים יוקדשו להצגת המרצה באופן אישי על מנ

 הצעות המחקר, קבלת משוב ולאחר מכן תוגש הצעת מחקר כתובה.
 ייתכנו עדכוניםתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 
 
 
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

תיאוריית המרחק  1

 הפסיכולוגי

  

מרחק ויחסים  2

יים: תפיסת בינאיש

האחר, כוונות 

 התנהגות

  

לקראת השיעור  מרחק ויחסים  3



בינאישיים: שימוש 

בשפה, הבדלים 

 בינאישיים

הבא יתבקשו 

הסטודנטים לחשוב 

 על מחקרי המשך

בחינת כיוונים  4

למחקרי המשך, 

שיטות מחקר, דגשים 

לגיבוש הצעת מחקר, 

 בחירת נושאי העל

הכוונה למקורות  

א קריאה עפ"י נוש

 העל הנבחר

פגישות אישיות של  5-9

המרצה עם 

 סטודנטים

גיבוש הצעת  

 המחקר

הצגות של הצעות  10-12

המחקר בכיתה, 

 קבלת משוב 

  

פגישות אישיות עם  13

המרצה לשיפור 

 הצעות המחקר

  

 
 
 
 
 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:     
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
בשיעורים והגעה לפגישות עם המרצה, הצגת העבודה בכיתה קריאת מאמרים, השתתפות  

 וכתיבת הצעת המחקר 
: ציון מספרי המבוסס על הצעת המחקר מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר) 

 הכתובה ועבודה במהלך הקורס
 
 

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 
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