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א .מטרות הקורס:
הסמינר נועד להקנות לסטודנטים כלים בפיתוח מיומנויות מחקר עצמאי תוך חשיפה למחקרים השונים
המתבצעים במעבדות של חוקרי המחלקה לפסיכולוגיה.

ב .תיאור הקורס:
הסמינר יעסוק במחקרים עכשוויים בפסיכולוגיה ובהקניית מיומנויות מחקר מתקדמות.
מהלך השיעורים :השיעורים מועברים במסגרת של סמינר מחקרי .במהלך הסמסטר הראשון יינתנו
הרצאות על גישות מחקר שונות וכלים לפיתוח חשיבה מחקרית אמפירית .כמו כן ,הסטודנטים ייחשפו
להרצאות של חברי סגל מן המחלקה לפסיכולוגיה ,על מנת ללמוד על מחקרים שונים המתבצעים
במעבדותיהם.
במהלך הסמסטר ,הסטודנטים יתבקשו לבחור נושא למחקר אותו יבצעו באחת מן המעבדות במחלקה .על
הסטודנטים להשתבץ במעבדה עד סוף נובמבר ,כאשר מרבית השנה תוקדש לביצוע המחקר תוך הנחייה
פרטנית של המרצה בשיתוף פעולה עם חוקרי המעבדות בהן תתבצע עבודת המחקר .הנחייה בתוך
המעבדות תינתן ע״י ראש המעבדה או ע״י אחד הסטודנטים מתארים מתקדמים בתיאום עם ראש
המעבדה.
הסטודנטים יידרשו להשקיע  6שעות שבועיות לביצוע עבודות המחקר ,אשר יכללו סקירת ספרות,
פעילות במעבדה ,הנחייה פרטנית של המרצה ושל ראש המעבדה ו/או חוקר מתאם ראש המעבדה
והשתתפות בישיבות המעבדה .אופי המחקר יקבע תוך הסכמה בין ראש המעבדה והסטודנט ובאישור
המרצה .דוגמאות למחקרים אפשריים כוללים עבודה אמפירית עצמאית ,ניתוח שניוני של נתונים שנאספו
במעבדה ,השוואה בין ניסויים שהושלמו ,או סקירה ספרותית בשיטת מטה-אנליזה .לקראת סוף השנה,
הסטודנטים יציגו את מחקרם ותוצאותיהם בפני הכיתה או בפורום מוסכם אחר.

ג .דרישות קדם:
קבלה לתואר ראשון מורחב בפסיכולוגיה.
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.חובות קריאה עפ"י דרישת המרצה
.(חובת נוכחות )היעדרות משיעור מותנית באישור המרצה
.הצגת תוצאות מחקר בכיתה
.כתיבת עבודת גמר
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:  מרכיבי הציון הסופי.ה
. עבודת גמר100%
 בין1.5  )לא כולל גרפים וביבליוגרפיה( ברווחA4  עמודי10-12 עבודה זו תהיה בהיקף של בין
 יש להגיה, כמו כן.12  בגודלArial  אוTimes New Roman  גופן, ס״מ2 השורות ושוליים של
 יש לכתוב את העבודה בפורמט של מאמר אמפירי הכולל את.(בקפדנות את כל הטקסט )ניסוח ואיות
 הערכת העבודה.( רפרנסים20  דיון וביבליוגרפיה )עם לפחות, תוצאות, שיטה, מבוא:החלקים הבאים
או החוקר האחראי ותתבסס על השקעת הסטודנט/תתבצע ע״י המרצה בשיתוף עם ראש המעבדה ו
.במחקר במהלך השנה ובכתיבת העבודה
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