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 בתמריצים לעידוד שינוי התנהגות  ושימושקבלת החלטות  –סמינר מחקר 
 

 ד"ר יפים רוט  :מרצה
 rothefim@gmail.com: מייל

 16:15-19:45סמסטר א', יום ד', : מועד הקורס
 המייל דרך מראש : בתיאוםשעות קבלה

 
 מטרות הקורס

. השונים על שלביושדה )מחקר שטח(  בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר המטרה של הסמינר היא להתנסות
 שימוש בתמריצים לשינוי התנהגות ובפרט עידוד אנשים להקטנת שימוש בטלפון.נושא הסמינר הוא 

תם הרגילה שדה )שטח( כלומר שימוש בנבדקים בסביבהמתודולוגיה המרכזית שנשמש בה היא מחקר 
 .בניסיון לגרום לשינוי התנהגות בעזרת טובות מכלכלה התנהגותית

 
 שלבי המחקר שיכללו בקורס:

 חיפוש וסקירה של ספרות מדעית 

 העלאת שאלת מחקר וניסוח השערות מחקר 

 איסוף נתונים 

  ניתוח נתונים 

 כיווני מחקר עתידייםהצעת ו הסקת מסקנות, פירוש התוצאות 

 הצגת הממצאים בכיתה 

 כתיבת דוח מסכם 

 
 דרישות הקורס ורכיבי הציון

    10% –( 2-3מאמר בכיתה )שבוע הצגת 
     10%    –(  8הגשת הצעת מחקר )שבוע 

 5%     –השתתפות בפגישות צוותיות 
  15%                          –גיוס משתתפים 

 15%  –( 14צוותי )שבוע  פרויקטהצגת 
 45% –עבודה מסכמת 

 
 ותקשורת עם המרצה השתתפות בקורסאופן 

 הקורס דורש השתתפות פעילה של הסטודנטים. יש להגיע לכל הפגישות בזמן ועם החומרים הדרושים. 
יש לשמור קבצים בשם שכולל את מספר  ,כמו כן. מספר הצוותאת  בהתכתבות עם המרצה יש תמיד לציין

 ואת התאריך. הצוות
 
 

 9.2.22מסכמת: תאריך הגשה של עבודה סמינריונית 
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 ותוכנית השעורים מבנה הסמינר
הסמינר יכלול מעט העברת חומר פרונטלית, ומרבית העבודה נעשית על ידי הסטודנטים תחת הנחייה 

 . צוותיםשתתבצע במפגשים 
 השעורים המשוערת.שבועות שמסומנים בכוכבית הם שבועות בהם ישנו מפגש כיתתי. להלן תכנית 

 
 נושא תאריך שבוע

 חשיבות המחקר ונושא המחקר –מבוא  13.10.21 *1
 מפגש פרונטלי – הצגת מאמר 20.10.21 *2
 מפגש פרונטלי – הצגת מאמר 27.10.21 *3
4* 3.11.21 

 
 שימוש בתכנת ניהול מקורות מנדלי

 מפגש פרונטלי –אתיקה במחקר 
5 10.11.21 

 
 הצעת מחקר וגיוס נבדקים –פגישות עם הצוותים 

 בניית מערך המחקר –פגישות עם הצוותים  17.11.21 6
7 24.11.21 

 
 כתיבת הצעת מחקר –פגישות עם הצוותים 

 פגישות לפי הצורך 1.12.21 8
 פגישות לפי הצורך 8.12.21 9

 ניתוח הנתונים והסקת מסקנות מנתונים 15.12.21 *10
 הצורך פגישות לפי

 ניתוח הנתונים –פגישות עם הצוותים  22.12.21 11
 מפגש פרונטלי –והסקת מסקנות מנתונים 

מפגש  –הסקת מסקנות ודיון –פגישות עם הצוותים  29.12.21 12
 פרונטלי

 פגישות לפי הצורך 5.1.22 13
 הצגת פרויקטים קבוצתיים לכיתה  12.1.22 *14

 יתכנו שינוים בתוכנית לאור התקדמות במהלך הסמסטר. 
 
 

 אם הקורס יהיה בזום: 
        לפתוח מצלמות בעת השיעור לאורך כל הפגישה חובה

   המאפשר השתתפות רציפה בצורה נאותה וביצוע מטלות במהלך הפגישה שקטהשתתפות ממקום  •
 )ולא בסמארטפון( במחשבלהשתתפות בשיעור יש להשתמש  •
 תתאפשר במהלך נסיעה, קניות, סידורים וכד' לא השתתפות בפגישה •
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 סטודנטים יקרים, 

  

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: וושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנ

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

  

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

  

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות 
 .סמוך לתחילת הקורסאליי בשעות הקבלה או במייל ב
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