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 :. תיאור הסמינריון ומטרותיו3 

להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת  סמינריוןמטרת ה

  במסגרת אינטימיתאלימות הבזוגיות. נושא במשפחה ולאלימות הקשור הדו"ח הסופי, בתחום 

יחסים, ובגילאים בין בני זוג בשלבים שונים של מערכות ההוא נושא רחב שמתייחס לאלימות 

הגדרת האלימות כוללת אלימות ללא קשר לסטטוס החוקי, משך ההכרות, והמגדר. שונים, 

לתחום המשפט,  וקשורים רביםהנושאים שקשורים לתחום זה הם פיזית, מילולית ומינית. 

המחקר בנושא תחומי תפיסות סטריאוטיפיות, רציה חברתית, גישות והתנסויות אישיות ועוד. 

, הן בבחירת הגורם האלים, קורבן האלימות, מגדר, האשמת הקורבן, גישות הינם מגווניםהקורס 

בנוסף ניתן יהיה לבחון גם את נושא האלימות במשפחה על מרכיביה  כלפי טיפול או ענישה ועוד.

 השונים.

 
 :סמינריוןמבנה השיטת הלימוד ו. 4

והדרכה כיתתית או קבוצתית. חלקו המפגשים  בקורס הינם שבועיים, ומרביתם יוקדשו להכוונה 

, ולהצגת נושא הראשון של הסמסטר יוקדש  לאיתור נושאי מחקר מתאימים תוך סקירת הספרות

יוקדש להכנת הצעת סמסטר הראשון לאחר אישור נושא המחקר, המשך ה. המחקר בו בחרו

ראת סוף מחקר, שתכלול סקירת ספרות, הצגת מערך המחקר וכלי המחקר בהם יעשה שימוש. לק

הסמסטר הראשון יגישו הסטודנטים הצעת מחקר לבדיקה ולאישור. לאחר אישור ההצעות )סוף 

הסמסטר הראשון(, יתקיימו פגישות להנחיה בביצוע המחקר. הסטודנטים יבצעו את המחקר 

. במחצית השנייה של הסמסטר השני (באופן עצמאי )איסוף נתונים ועיבודם וכתיבת דוח המחקר

 דנטים בפני הכיתה דו"ח מחקר ראשוני, כולל הצגת ממצאי המחקר.  יציגו הסטו
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חובה ידע בסיסי והתנסות בניתוח נתונים באמצעות  . דרישות קדם ודרישות מיוחדות:6

-T)בקיאות בהכנת קובץ להקלדת נתונים, ביצוע התפלגויות, חי בריבוע, ניתוחי  SPSSתוכנת 

test .)וניתוחי שונות חד כיווני , 

 
 חובות ומטלות:  .7

   20%-סטודנט שיעדר מיותר מ. 1נוכחות חובה במהלך השיעורים ובהדרכות הקבוצתיות. 1         

 מהמפגשים לא יוכל להגיש את עבודתו.             

מילוי אחר מטלות הקורס )הגשת הצעת מחקר, הגשת דו"ח מחקר, השתתפות פעילה בכל . 2

 .שלבי המחקר(

פי כל הכללים המופיעים בקובץ ההנחיות המצורף לסילבוס זה )הקפדה . הגשת עבודה על 3

 על היקף העבודה, היקף סקירת הספרות, מבנה עבודה על פי הכללים וכדומה(. 

מאמרים הכי  2-3, בדואר אלקטרוני, בצירוף WORDשלוח בקובץ לאת העבודה יש . 4

(. על מקוריהקובץ הנים )קובץ הנתועדכניים, בהם נעשה שימוש בעת כתיבת העבודה ואת 

. , עד לאחר מועד קבלת הציוןעל ידי הנבדקים השאלונים שמולאו  לשמור את כלהסטודנט 

הסטודנט יצטרך להציג ו/או להגיש למרצה את השאלונים  -בהתאם לבקשת המרצה 

 לפני תום שנת הלימודים.  הגולמיים

   1.5.20 – לכל העבודה עד  סטודנטים שיגישו את. 24.6.20: הגשת עבודת המחקרמועד . 5

 להגיש מספר תיקונים להערות. יהיה העבודה תיבדק , ינתנו הערות ואפשר 

ינתן ציון, ולא תהיה אפשרות  -השיעור האחרון של השנה לאחרלעבודות שיוגשו . 6

 לתיקונים.

ככלל, העבודה תעשה בזוגות. העבודה היא עבודה משותפת, לכן האחריות היא גם  .7

עמידה בלוח הזמנים ובמטלות מצד אחד מחברי הצוות תפגע -במילים אחרות: אי משותפת.

 בציון הסופי של שני חברי הצוות יחד.

 

   :מרכיבי הציון הסופי. 8

(,  10%) בשיעורים ובמפגשים האישיים הציון הסופי יתבסס על הצגת מטלות והשתתפות פעילה
 .(80%מסר )יואיכות הדו"ח שי, (10%הצגת רפרט בכיתה )

 
 .(80%מסר )יואיכות הדו"ח שי, (10%הצגת רפרט בכיתה )

 
 

                                                
  . בחישוב יכללו גם ההשתתפות במפגשים אישיים.חישוב מספר ההיעדרויות יעשה בהתאם לתקנון האוניברסיטה –נוכחות  1

 


