
 11/03/13 תאריך עדכון:                                                                        
                                         משיח-ד"ר רבקה תובלשם המרצה: 
 זהות במצבי דחק וחולישם הקורס: 

 60-512-01מספר הקורס:  
 )פרקטיקום( סוג הקורס:

 ש"ש  2:  היקף שעות   שנתי                        : סמסטר      תשע"ד        : שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 :על / מטרות ספציפיות) (מטרות מטרות הקורס .א
עם ומעשית המטרה המרכזית של הקורס הינה לאפשר למשתתפים הכרות מעמיקה  -מטרות על

בשנה הקרובה הקורס יתמקד בהתמודדות משפחתית עם  תכנון, ביצוע וכתיבה של מחקר עצמאי.

 מצבי דחק.

את המתודולוגיה  הסטודנטים יכירו לעומק את תחום המחקר על זהות, וכן -מטרות ספציפיות .ב

האיכותנית, ואת המחקר הנרטיבי בפרט. השיעורים הראשונים בסמסטר הראשון יסקרו את 

והתפתחותו  בחשיבה הפילוסופית והפסיכולוגית, וכן התפתחותו מושג הזהות, כולל הגדרתו 

כמו כן, נכיר במעגל החיים. בעיקר נתמקד באתגרים הזהותיים במצבים של דחק, משבר, וחולי.  

אלו ישמשו לצורך התשתית   את המתודולוגיה האיכותנית למחקר, ובפרט את המחקר הנרטיבי.

 התיאורטית של המחקרים שיבוצעו.

 :תוכן הקורס .ג
לאחר הרקע התיאורטי, יעבדו הסטודנטים בזוגות על פרוייקט המחקר שלהם. במהלך העבודה על 

חקר, ודו"ח התקדמות במחקר. חלק המחקר, יש להגיש דו"חות התקדמות, שיכללו את הצעת המ

. בהמשך ת המחקרלצורך הנחיה בעבוד הסטודנטיםשיעורים יוקדשו לפגישות אישיות שלי עם מה

עבודת הסיום ומאמר נלווה לדיון בכיתה.  מחקראת ה ו הסטודנטיםיציג שנה, בסמסטר השני,ה

 תוגש בשיעור האחרון של הקורס.

 
 

 ), שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםת ההוראהו(שיט מהלך השיעורים:    
 
 

 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    



 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:     
 

 ), השתתפות   20%נוכחות בקורס (לא תותר היעדרות של יותר מת / דרישות / מטלות: חובו

 פעילה, והגשת מטלות הקורס.

פרקטיקום היא ללמד את משתתפי הקורס חייבים בהשתתפות קבועה ומעורבות פעילה. מטרת ה

שתתפות והוא אינו מיועד להיות הרצאה פרונטלית בלבד. לכן, למרכיב הה שלבי ביצוע המחקר, 

תלמיד/ה שיעדר מהשיעור מעל ). 30%יש חלק גדול בקביעת הציון הסופי (והצגת המחקר בכיתה 

 לא יקבל ציון לקורס. 20%

ביצוע המחקר שלכם, עמודים) לקראת  1-2תתבקשו למסור הצעה קצרה (עד לתאריך שיקבע,  

 .פריטים) 8-10וללת (הכ , ורשימה ביבליוגרפית ראשוניתטנטטיביות מחקר תואלנושא, ששכוללת 

. מועד ההגשה של העבודה התקדם לשלב ביצוע המחקר עצמוליהיה ניתן  רק לאחר אישור ההצעה

 יהיה בשיעור האחרון של השנה.

הציון  להציג את המחקר בכיתה באחד מן השיעורים בסמסטר השני.  בנוסף, כל תלמיד/ה יתבקש

 , הצגת המחקר, והעבודה הסופית. יורכב מהנוכחות, הגשת דוחות התקדמותהסופי לקורס 

 : מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי ) 

 .15% –נוכחות 

 (כולל הגשת הצעה, ודיווח התקדמות)  20% –הגשת דוחות התקדמות 

 15% –הצגת המחקר 

 50% –עבודה סופית 

 הערות  נושא השיעור ס' השיעורמ    

  מושג הזהות  -מבואות תיאורטיים 1-3

התפתחות ההתייחסות לזהות במדעי  

החברה ופסיכולוגיה ,השיח הפסיכולוגי 

 ות, זהות ומשפחהוהסוציולוגי על זה

 

 

  מחקר איכותני: תיאוריה ומתודולוגיה 4-5

 אישי פגישות אישיות 6-13

 סמסטר שני

  הנחיות לקראת ביצוע המחקר 1

 הנחיות אישיות ביצוע המחקר 2-9

: הגשת 5שיעור 

 דו"ח התקדמות

  הצגת המחקר בכיתה, וסיכום 10-13



 

 

 

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

      
קורס, וניתן יהיה להורידם משם. שב של האתר המתוקחלק מפריטי הקריאה יועברו ל -שימו לב

שאר הפריטים נמצאים  .PDFלגבי פריטים אחרים, יעשה מאמץ לסרקם ולהעלותם כקבצי 

בספריות האוניברסיטה. מלבד זאת, במהלך הקורס, ובהתאם להחלטות על נושא המחקר, יתכן 

 ואפנה לקריאה נוספת של מאמרים או כתבות הרלוונטיים לנושא הקורס.

 טים המסומנים בכוכבית הם קריאת חובה.הפרי

      
 התפתחות המושג והגדרות      -רקע: זהות ועצמי
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