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 מטרת הקורס:

 מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במושגי יסוד בשיטות מחקר, תוך
 ביקורתית והבנה של היתרונות והמגבלות של האופן בו אנו רוכשים ידעהתמקדות בחשיבה 

 בעולם. במסגרת הקורס הסטודנטים ייחשפו לדרכיה של החשיבה המדעית, החל
 מהתפתחות החקירה המדעית האמפירית במדעי החברה וכלה ברכישת ידע מתקדם

 ביצוע מחקר, ביןבשיטות מחקר כמותיות. הנושאים שיילמדו יסקרו את השלבים השונים ל
 היתר: קביעת נושא למחקר ותכנונו, בחירת כלי המחקר, ניסוח שאלונים, בחינת מערכי

 מחקר שונים וניתוח ממצאי מחקר. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו למאמרים מדעיים
 המדגימים את עקרונות החקירה תוך עידודם לחשיבה ביקורתית ועצמאית על מסקנות

 ה שננקטו בו.המאמר ושיטות החקיר
 

 שיטות הלמידה בקורס
 הלמידה תעשה תוך שימוש במצגות ובדוגמאות ממאמרים אשר ימחישו את תכני הקורס.

 
 דרישות הקורס והערכה

  השתתפות בהרצאות 
  עמידה בבחינה סמסטריאלית המקיפה את החומר הנלמד בשיעור כולל פרקי קריאה

 עצמית. 
  60ציון עובר בקורס הינו מהציון הכולל.  100%הבחינה תהווה. 

  מתוך הספר של האוניברסיטה הפתוחה, פרקים  5,6,8חומר הקריאה יכלול את יחידות
 מספר הקורס באנגלית, וכן שני מאמרי חובה.

 
 הערכה בקורס

 (.100%בחינה מסכמת ) ציון על מבוסס יהיה הסופי הציון 

 המתייחסות )אמריקאיות( ברירתיות-רב שאלות בסוף הסמסטר ותכלול תיערך הבחינה 

 הנלמד בהרצאות ולמאמרים. לחומר הספר, לפרקי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נושאי ההרצאות סמסטר ב
 

הרצאה 
 מס.

 פרק בספר הלימוד נושא

 -פתיח בניית סקר-הסקר 1
ניסוח שאלות, הטיה 

 בסקרים 
 

 (5.5עד  5.1) 5

השאלון: מבנה, סוגי  2
שאלות, ניסוח שאלות, 

 הטיותהעברת השאלון: 
 

5 (5.5) 

אינדקסים וסולמות:  3
ליקרט, תרסטון, 

 בוגארדוס, 

5.6  

גוטמן, דיפרנציאל  4
 סמנטי.

5.6 

מאפייני  –הניסוי  5
 השליטה

6 

תוקף ממצאי הניסוי  6
 ואיומים

6  
ספר באנגלית: עמ' 

 232עד  208
 

דרכים להתמודדות עם  7
 איומים

ספר באנגלית  : 
, עד סוף  236עמ' 

 הפרק 
ניסוי שגוי,  -מערכי ניסוי  8

 ניסוי אמיתי ודמוי ניסוי
6  

הרחבה על מערכי ניסוי  9
 תוך נבדקיים מתקדמים

ספר באנגלית: 
 והלאה 299מעמ' 

קריטריונים להערכת  10
תוקף פנימי  -מחקר

וחיצוני, בחינת תופעות 
המאיימות על התוקף 

 והטיות במחקרים

  7יחידה 

  7יחידה  סוגיות אתיות 11
  מחקר באינטרנט 12
  סיכום ואינטגרציה 13
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