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שנה  /סמסטר :
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היקף שעות:
ד"ר רבקה תובל-משיח
שם המרצה:
תאריך עדכון אחרון05/09/2014 :
מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרת הקולוקוויום היא פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית ,היכרות עם
פרדיגמות מרכזיות במחקר הפסיכולוגי וחשיפת הלומדים למחקרים שונים
בפסיכולוגיה ,באופן שיפגיש אותם מקרוב עם עבודת החוקרים .דגש מיוחד
ינתן בקורס על סוגיות ואתגרים הקשורים למחקרים בתחום הטיפול ,או
למחקר עם אוכלוסיות טיפוליות .הקורס יכלול הרצאות אורח של מרצי
המחלקה ואורחים נוספים בתחומי מחקר המשלבים מתודולוגיות שונות
ומגוונות בפסיכולוגיה ,ובמדעי המוח ,ויהווה חלק בהכשרת הסטודנטים
להיכרות עם הפסיכולוגיה בארץ ובעולם ,לחשיבה מחקרית ולקידום
יכולותיהם המחקריות בגיבוש הצעות המחקר שלהם.
כמו כן  ,ישמש הקולוקויום מסגרת שבה יוכלו הסטודנטים הלומדים
בתוכנית החרדים לבסס ולפתח ,בהסתמך על תכני הקורס את תכני התזות
והמחקר שלהם על האוכלוסיה החרדית .הסטודנטים בתוכנית זו יכתבו
עבודה הסוקרת נושא מחקרי הקשור לטיפול באוכלוסיה החרדית.

תאור הקורס:
נושאי הקורס והקריאה הרלוונטית מפורטים בהמשך .שימו לב כי יתכנו
שינויים בסדר נושאי השיעור והדיונים .בנוסף ,בגלל טבעו
האינטראקטיבי של הקורס ,ישלחו מאמרים שונים לאתר הקורס,
בהמשך הסמסטר ,ע"פ הנושאים שנדון בהם ,וע"פ הרצאות האורחים.

תאריך
נושא ההרצאה
30.10.14
מדע ופסוידו-מדע
6.11.14
מדע ופסוידו-מדע-המשך

13.11.14

על מקומה של האינטואיציה

20.11.14
ביקורת המדע על מה שאינו מדעי -המשך

27.11.14

4.12.14

11.12.14
18.12.14

מחקר כמותי ומחקר איכותני -הביקורת על המדע

מענים לביקורת" :עתיד הפסיכולוגיה" -המאמר של
פלדמן ברט
מחקר איכותני
מחקר משולב

25.12.14
הרצאת אורח) :ט.נ(.
1.1.15
עשרה בטבת :אין שיעור

8.1.15

הרצאת אורח:
ט.נ.

15.1.15

מבט מבחוץ :הביקורת הסוציולוגית על פסיכולוגיה

22.1.15

הרצאת אורח:
מחשבות על דוקטורט ומחקר במחלקה

29.1.15

סיכום

דרישות קדם:
אין

חובות  /דרישות  /מטלות**:
חובות הקורס :נוכחות )היעדרות של יותר משני שיעורים תביא לקבלת ציון
נכשל( ,והשתתפות פעילה,קריאת הטקסטים הנלווים ,והגשת  7תגובות על
מאמרים .חמש תגובות צריכות להיות תגובות על מאמרים ,ושתי תגובות
צריכות להיות לתגובות האחרים .הסבר מפורט ינתן בשיעור הראשון.

מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות והשתתפות פעילה והגשת כל חובות התרגילים.
סטודנטים בתוכנית החרדים נדרשים להגשת עבודה )ראו פירוט לעיל(.
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:שם הקורס באנגלית
Research Colloquium for clinicians
( הן הצהרות המציינות במפורשlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה.מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,מוגדרים במונחים של הישגי ידע
.שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
. לפרטים נוספים לחץ כאן
 לקריאה לחץ כאן. איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות:** המדריך
.

