
 

 מוטיבציה ומחויבות ארגונית בעבודה ובארגונים אחרים שם הקורס: 

 אוריאל לויתן המרצה: 

 סמינר מחקר סוג הקורס:

 שנה ג ; סוציולוגיה  שנת לימוד: 

 שנתי סמסטר: 

 דרישות קדם: קורסי מבוא בסוציולוגיה הניתנים בשנה א' וקורסי מתודולוגיה משנה ב'.
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ללמוד לכתוב ולהביע רעיונות באופן עצמאי תוך הנחיה; להכשיר בחיפוש חומר מחקרי ותאורטי באופן 

 מאי; שאיפתי לאפשר לסטודנט את תחושת הגילוי הבאה בעת מחקר עצמאי .עצ
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 הצגת שאלות מחקר שונות המתאימות לעולם הנתונים שייאסף במחקר המשותף  .11
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 יושרה אקדמית של סטודנטים בכתיבת עבודה; עקרונות ציטוט .11

 וסקירת הספרות. לסמינריוןדיון בכתיבת המבוא  .13

 הנחייה אישית בנושא. .14

 הנחיות לכתיבת שיטת המחקר. .15

 הנחיות לכתיבת פרק ה"ממצאים". .16

 חזרה על סטטיסטיקה רלוונטית לסמינר: תיאורית והסקתית. .17

 האישי לסמינריוןהנחיות אישיות בעיבוד נתונים  .11

 וה"סיכום"הנחיות ודיון לפני כתיבת פרק ה"דיון"  .19
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