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 : מטרות הקורס .א
  בכלכלת עבודה וכלכלת משפחההכרות עם סוגיות מרכזיות 

 הקניית חשיבה מחקרית ודרכי עבודה מחקרית
 

  :תוכן הקורסב. 
 בקבלת החלטות בעבודהבנושא הגורם האנושי , בזוגות, אמפירייבצעו פרויקט מחקר  תלמידי הסמינריון

 ובמשפחה 
 

 טת לכל השיעורים: תכנית הוראה מפור
, יתקיימו הצורךיתקיים מפגש פרונטלי עם כל הסטודנטים. בנוסף, על פי  בכל שבועלאורך שנת הלימודים 

 מפגשים אישיים או זוגיים עם המנחה. 
 עבודת המחקר תתבסס על השלבים הבאים:

ויכללו את  וותייםצהמחקרים יהיו מבוססים על מפגשים פרונטאליים, עבודת שטח, עבודה עצמית ומפגשים 
 השלבים הבאים: 

o התארגנות בזוגות 
o איתור נושא העבודה 
o  המהווים את הבסיס לרציונל המחקר החדשהבאת שלושה מאמרים שפיטים עדכניים 
o יםבשיעור הצגת מטרת המחקר, שאלת המחקר והשערות המחקר המבוססות על מאמרים אלה בסבב 
o )הגשת כלי מחקר )בניה או התאמת כלי מחקר קיימים לבדיקת שאלת המחקר 
o איסוף הנתונים בשדה 
o עיבוד הנתונים 
o הצגת העבודה המלאה בסבב בשיעורים 
o לי כתיבה מדעיתבהתאם לכלומודפסת ובה הגשת העבודה במתכונת כת 
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 תו הפעילות במסגרו יוןהצגת מבנה הסמינר 2 - 1

 

 כולל דיון סבב של הצגת מטרות ושאלות המחקר בפני כל הכתה 5 - 3

 הבדלי שכר בין נשים וגברים 7 - 6
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 :חובות הקורסג. 
 :ישית של כל סטודנט לפרויקט המחקרהערכה תהיה מבוססת על התרומה האה
 (10%)  השתתפות פעילה בכל הפגישות והצגת העבודה   .1

 (90%)       ח סופידו .2
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 יועלה לאתר הקורס 

 מאמרים נוספים יועלו לאתר וייימסרו לסטודנטים 

 


