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            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
 ביצוע מחקר חברתי על כל שלביו. 

 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 
במסגרת הקורס נעסוק בגיבוש רעיונות מחקריים, פיתוחם, תרגומם למערך מחקרי, בחינתם 

 וחם בדו"ח מחקר.באופן אמפירי, וניס

 
 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:

 
 השיעורים הראשונים יתקיימו במתכונת של הרצאות פרונטליות. 

 בהמשך השנה יתקיימו מפגשים אישיים עם קבוצות המחקר. 

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

 
 נושאי מחקר.  בגיבושהשיעורים הראשונים בקורס יעסקו  •

o  הסטודנטים חופשיים לבחור נושאי מחקר כרצונם תוך זיקה למסגרת הכללית בה עוסק

(כלומר, המחקר צריך לכלול  .אישיים בהתנהגות חברתית-הבדלים ביןהקורס: 

 ). משתנה אישיותהתייחסות לתופעה חברתית וגם ל

, נדון ברעיונות המחקר של הסטודנטים. בכל שיעור נדון ברעיון תוך קריאת 5-החל מן המפגש ה •

 מאמר רלוונטי בנסיון לגבש שאלת מחקר ומסגרת מחקר.

o :בשיעורים אלו כל סטודנט יידרש 

  להציג את נושא המחקר שלו/ה (ברמות פיתוח שונות בהתאם לתאריך

 השיבוץ). 

 ר אמפירי, לא סקירה) לקריאה עבור להציע (שבוע לפני השיעור) מאמר (מאמ

 הכיתה הקשור לנושא המחקר. 

 . (ביחידים) הצעת מחקר מפורטת בסיום סמסטר א' יגישו הסטודנטים •

o  הצעת המחקר תכלול מבוא, שיטה, מקורות ונספחים (במידת הצורך) ותהייה בהיקף

 עמודים.  12של עד 



קבוצה תחקור את אחת משאלות המחקר כל בסמסטר ב' נעסוק בביצוע המחקרים בקבוצות.  •

 שהוצעה. מרבית השיעורים יתבססו על מפגשים אישיים עם הצוותים. 

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:      
 

 חובות / דרישות / מטלות: 
 

 הצעת מחקר. : הגשת בסמסטר הראשון -
 הצגת המחקר. וכתיבת דו"ח מחקר מסכם, ביצוע המחקר, בסמסטר השני:  -
 

 
 :(ציון מספרי / ציון עובר) מרכיבי הציון הסופי 
 

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

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 

 יותאם לנושאי המחקר. חומר הקריאה 
 גיות כלליות של ביצוע מחקר חברתי:יידרשו הסטודנטים לקריאה העוסקת בסוכן, -כמו
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 ) וספרי עזר נוספים:textbooks(ספרי הלימוד      
 
  חומר מחייב למבחנים: 

 
 


