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 הקורס מטרות

. באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים מחקרביצוע חשיבה מחקרית ולהקנות מיומנות בהקורס מיועד 

בשירות מכוונן את ההשפעה של רגש  בסמינר נחקורהשנה .  שירותי אנושהסמינר יעסוק בנושא רגשות ב

משפיע על תהליכי שירות שהם לא  כיצד רגשהבין .  ביחד נחקור וננסה לתקשורת מתווכת מחשבבעזרת 

  פנים מול פנים. 

 

 באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים:  מחקרביצוע בלהקנות מיומנות הקורס מיועד בנוסף 

 מדעיתספרות  ה שלסקירחיפוש ו 

 העלאת שאלות מחקריות והצגת השערות 

 איסוף נתונים 

 ניתוח נתונים  

  פרוש התוצאות, הסקת מסקנות, התוויית כיווני מחקר עתידיים 

  הצגת הממצאים במצגת 

 מחקר מסכם הכולל דיון ומסקנות דו"חת כתיב 

 
     

 מבנה הסמינר

 

שאלת  הצגת ההרצאות יכללו לגבי חומר תיאורטי ושיטות מחקר. תהרצאות פרונטאליוהסמינר יכלול 

לאחר מכן תחל עבודת המחקר  מאמרים ודיון במאמרים נבחרים מהספרות בתחום. המחקר המרכזית,

ממוקדת, פיתוח כלי מחקר,  סקירת ספרות, פיתוח שאלת מחקרדת המחקר תכלול ועשה בצוותים. עבישת

כתיבת דו"ח סופי. בשלב עבודת המחקר וצאים ראשוניים, מ, ניתוח נתונים ופירושם, הצגת מנתונים איסוף

 אים של עבודת המחקר.   ממצקבוצות יציגו את ההמפגשי הנחיה בקבוצות למידה. בסוף הסמסטר יתקיימו 
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 מטלות

 יוסבר בהרצאה הראשונה.  –משימה אישית  .1

 סיכום מאמר והצגה לכיתה. .2

 . ןשיינתנוספים על חומר הקריאה  םרלוונטיי מאמרים 5יש למצוא לפחות  –סקירת ספרות  .3

יש לכתוב לפי  שכוללת שאלת מחקר, השערות ושיטה.יש להגיש הצעת מחקר  –הצעת מחקר  .4

 . edition thAPA Manual 6 הנחיות של ה 

 . לומחקר שהת וכל צוות ינתח את שאל –ניתוח נתונים  .5

 לכיתה הראשוניםכל צוות יציג את הממצאים  –ת נוהצגת מסקנות ראשו .6

 APA Manualיש לכתוב לפי הנחיות של ה מסכמת שמתארת את כל המחקר.  כתיבת עבודה .7

 edition th6 . 

  

  הרכב ציון :

 10%)אישי(:  אישית מטלה

 10%(: אישי)יכום מאמר והצגתו לכיתה ס

 . 4.12יש להגיש עד  15%)קבוצתי(:  הצעת מחקר

 5%: (אישי)וניהול פגישה  בפגישות צוות השתתפותהתקדמות במחקר, 

 5% –גיוס נבדקים )אישי( 

 10% )קבוצתי(: מחקרההצגת פרויקט 

 45%: )קבוצתי( עבודה מסכמת

 

 ופגישות צוות השתתפות פעילה בהרצאה

. השתתפות פרושה לדבר אל כל יתר ובפגישות הצוות מתבקשים להשתתף באופן פעיל בהרצאות נכםה

יש להכין את החומר מודפס יש להגיע לשיעור ולפגישות בזמן, ומוכן.  הכיתה ולא אל מי שיושב לידך.

ישה בכל פגכך שלא יתבזבז זמן על פתיחת מחשב וכו'. או בקובץ מוכן ומחשב פתוח, מראש לפגישה, 

שעות מראש לפחות אם אין צורך  24י יש להודיע ל קבוצתית יתבקש סטודנט אחר להיות נציג הצוות.

 אישית בשבוע מסוים. בפגישה 

 

 עם המרצה  תקשורת

וכמו כן יש  ,להודעות ולכתב את שאר חברי הצוות ,צוותמספר ה תמיד לצייןבהתכתבות עם המרצה יש 

 . צוותלשמור קבצים בשם שכולל את מספר ה



 

 עבודה סופית

הקורס + הצהרה חתומה  באתרלהגיש  יש  )או קודם(. 18.3.2020ה  עד –הסמינריונית הגשת העבודה 

 דה והעבודה מקובלת על כל החברים. בושל כל חברי הצוות על כך שכולם תרמו לע

  

 

 תוכנית הקורס*

 נושא שבוע תאריך

 רגשות בתקשורת מתווכת מחשב חשיבות המחקר, –מבוא  1 30.10.19

 משימת כיתה, שימוש במנדלי 2 6.11.19

 הצגת מאמר לכיתה 3 13.11.19

 פגישה אישית עם צוותים לגבי הצעת מחקר 4 20.11.19

 פגישה אישית עם צוותים לגבי בניית כלי מחקר 5 27.11.19

 פגישה אישית עם צוותים לגבי בניית כלי מחקר 6 4.12.19

 פגישה אישית עם צוותים לגבי איסוף נתונים 7 11.12.19

 פגישה אישית עם צוותים לגבי ניתוח נתונים 8 18.12.19

 חופשת חג המולד  

 פגישה אישית עם צוותים לגבי ניתוח נתונים 9 1.1.20

 פגישה אישית עם צוותים לגבי מסקנות ניתוח נתונים 10 8.1.20

 לגבי מסקנות ניתוח נתוניםפגישה אישית עם צוותים  11 15.1.20

 פגישה אישית לגבי כתיבת עבודה סופית 12 22.1.20

 הצגת פרויקט המחקר לכיתה 13 29.1.20
 *יתכנו שינויים בתוכנית לאור ההתקדמות בסמסטר.

 

 
 פגישות אישיות:

 
 11:30-11:45: 10קבוצה  10:30-10:45: 7קבוצה  9:30-9:45: 4קבוצה  8:30-8:45: 1קבוצה 
  10:45-11:00: 8קבוצה  9:45-10:00: 5קבוצה  8:45-9:00: 2קבוצה 
  11:00-11:15: 9קבוצה  10:00-10:15: 6קבוצה  9:00-9:15: 3קבוצה 

 
 


