
 
 

 ללי הגשה כ 

, היוצא לאור באחריות אקדמית של מכללת אורנים, מפרסם מאמרי מחקר,  דבריםתחומי  -כתב העת הרב 

 עיון והגות של אנשי אקדמיה וחברה. כתב העת מופק בפורמט אלקטרוני ובפורמט מודפס. 

 ם. ומאמרים שפורסמו באנגלית בכתבי עת מדעיי    Reviewמתקבלים מאמרי מחקר מקוריים, מאמרי  

 על מאמר מחקרי לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.  

 המאמרים נמסרים אנונימית לקריאתם ולשיפוטם של שני קוראים, מומחים בתחום.  

 מילים )ללא נספחים ותרשימים(.    6,000עד    אורך רצוי של מאמר הוא

לענב המאמר  של  אלקטרוני  עותק  להעביר  מיש  פלג,  המל     inbal_p@oranim.ac.ilערכת:  זכירת 
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 אות לרישום הפניות דוגמ

מיידי.  למענה  מצפה  מהשולחים  גדול  וחלק  מאחר  ה  1...  הכמות  שלמלבד  לחיים    גדולה  או  לעבודה  הקשור  דוא"ל 

גרופון,  כמו  חברות  של  יומיים  מיילים  כגון  אוטומטיים  ממקורות  דוא"ל  של  גדולה  הצפה  גם  ישנה    2האישיים, 

 3חשבונות ומכתבי קידום מכירות. 

  4...מערכתית ועל המיקום היחסי, וממנה ניתן לגזור את מידת היוקרה והיציבות של ערכים שונים בתרבות. 

זו החוקר בוחר את המשתתפים לפי צורכי המחקר. מלכתחילה הוא בוחר לראיין אנשים בעלי מידע רחב על   בשיטה
 5הנושא או כאלה שיש להם ניסיון בשאלות הנידונות. 

ג'ויסון הבחינה כי תחושות של חמלה לצערו של האחר וניסיון למגר את כאבו, עלולים לפגוע ביכולתו של המסייע  
 7ידי פיגלי, -המשגה נוספת של המונח הגיעה מאוחר יותר על 6בעוצמת הסבל.   תי ולשאתלהיות אמפ 
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