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 פרטי הקורס .1

 א + ב :סמסטר                      ז: תשע"שנת לימודים .B.A סוג הקורס:

    'נק 4 נקודות זכות של הקורס:       ש"ס 4:  היקף שעות                           
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 ד"ר הילה אביאלי

 havieli@gmail.com ; דואר אלקטרוני: 9765744-03המחלקה לקרימינולוגיה,  טל': 

 

 מטרת הקורס: .3
, נקודתיים או מתמשכים, מעמידה את הפרט ואת החברה בפני ם טראומטייםההתמודדות עם אירועי

 תגובות של ההתפתחות בשרשרת יעסוק הקורס ודרכי התמודדות ייחודיות. וח חוסן אישיהצורך בפית

 התייחסות תוך הכרונית, טראומטית-הפוסט לתגובה ועד האקוטית המיידית מהתגובה החל דחק, למצבי

 התופעה. של בהתפתחותה המעורבים וחברתיים פסיכולוגיים להיבטים,

 והמחקרית התיאורטית מהזוית טראומה הפוסט תחום את להכיר הזדמנות לסטודנטים מעניק הסמינריון

 המשתנים, הגדרת למחקר, תוכנית גיבוש למחקר, הרעיון על החשיבה משלב אמפירי במחקר ולהתנסות

    המחקר. עבודת כתיבת לכתיבת ועד ניתוחם, הנתונים, איסוף

  

  ת הלימוד:ושיט. 4
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 פרונטאליתהוראה  •

 דיונים בכיתה •

 ים )זוגות(עבודה בצוות •

 פגישות אישיות עם המרצה לקידום תהליך הכתיבה •

 

 

 . דרישות כלליות ומבנה הציון6

o '10% – הצגת רפרט בסמסטר ב 

o  90% –כתיבת עבודת מחקר . 

o .מסירת עבודה סמינריונית והחומרים הנלווים לפני היום הראשון של שנת הלימודים העוקבת 

o להגיש את העבודה בלי להיפגש לפגישות הנחייה עם המרצה. לא ניתן יהיה 

 

 

 תהליך גיבוש עבודת צוות והכנת תוכנית מחקר: .7

o  כל סטודנט יבחר בן זוג ויתחיל לגבש איתו נושא מחקר מתוך הנושאים המוצעים על ידי המרצה

 לנושא הסמינריון. נושא אחר בר ביצוע הקשוראו 

o מרצה על הנושא להיות מאושר על ידי ה 

o   .ההצעה תכלול רקע תיאורטי הקשור ישירות להשערות מרכזיות הניתנות לבדיקה אמפירית 

o  .כל הצעה תכלול תיאור של שיטת מחקר והכלים 

o   כל צוות חייב לרענן את התמצאותו בניתוחSPSS   .במשך הסמסטר הראשון 

o מצאים, יסכמו את הצוותים יעבוד בצורה עצמאית, יבצעו את המחקר, יעריכו וינתחו את המ

 ( ויחברו את הדו"ח. SPSSהניתוחים הסטטיסטיים )באמצעות  

o  האחריות מוטלת על כל צוות להיפגש עם המרצה באופן קבוע במהלך השנה בשעות שיקבעו 

o שיגיש טיוטא ראשונית של חלקי הדו"ח למרצה במהלך הסמסטר השני, יקבל הערות  צוות

 הערות על הדוחות לאחר סוף סמסטר ב'. מהמנחה ויוכל לתקן בהתאם. לא יינתנו

 . הגשת העבודה8

o .המועד האחרון להגשת העבודה הנו היום הראשון לימודים בשנת הלימודים העוקבת 



 
 

 
 

o עבודות שימסרו לאחר מועד זה לא יבדקו והציון עליהן יהיה נכשל 

o :בסיום העבודה, חייב כל צוות למסור למרצה, בנוסף לעבודה סמינריונית, גם את 

o הממצאים )השאלונים שמולאו(. כל 

o .דיסק של הממצאים הגולמיים והניתוחים 

o .כל הפלטים המודפסים של הניתוחים השונים 

o   את העבודה יש לשלוח למרצה באמצעות מייל בקובץ וורד בלבד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


