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 מטרת הקורס:

 הינה להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במושגי יסוד בשיטות מחקר, תוךמטרת הקורס 

 התמקדות בחשיבה ביקורתית והבנה של היתרונות והמגבלות של האופן בו אנו רוכשים ידע

 בעולם. במסגרת הקורס הסטודנטים ייחשפו לדרכיה של החשיבה המדעית, החל

 כישת ידע מתקדםמהתפתחות החקירה המדעית האמפירית במדעי החברה וכלה בר

 בשיטות מחקר כמותיות. הנושאים שיילמדו יסקרו את השלבים השונים לביצוע מחקר, בין

 היתר: קביעת נושא למחקר ותכנונו, בחירת כלי המחקר, ניסוח שאלונים, בחינת מערכי

 מחקר שונים וניתוח ממצאי מחקר. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו למאמרים מדעיים

 רונות החקירה תוך עידודם לחשיבה ביקורתית ועצמאית על מסקנותהמדגימים את עק

 המאמר ושיטות החקירה שננקטו בו.

 
 שיטות הלמידה בקורס

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

 
 דרישות הקורס והערכה

  השתתפות בהרצאות 

 ומר הנלמד בשיעור כולל פרקי קריאה עמידה בבחינה סמסטריאלית המקיפה את הח

 עצמית. 

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

 וכן שני מאמרי חובה.הלימוד ספר מתוך  1-3את יחידות  חומר הקריאה יכלול 

 
 הערכה בקורס

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

 המתייחסות )אמריקאיות( ברירתיות-רב שאלות ותכלולבסוף הסמסטר  תיערך הבחינה 

 הנלמד בהרצאות ולמאמרים. לחומר הספר, לפרקי

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 נושאי ההרצאות סמסטר א
 

*נושא 
 .מס

 הקריאה פרק בספר נושא

מאפיינים ועקרונות  -השיטה המדעית  1
 החקירה המדעית. 

כולל המאמר של  ספר או"פ 1יחידה 
 פופר בנספחים

 , 1-17באנגלית: עמ' ספר 
תיאוריה, בעיית  -מושגי יסוד בעבודה מדעית 2

מחקר, השערות,  משתנים )תלויים ובלתי 
 תלויים( והגדרות נומינליות ואופרציונליות

 ספר או"פ 2יחידה  

  ספר או"פ 2יחידה  תיאוריה ובדיקתהסולמות מדידה,  3
בחירת בעיית מחקר וניסוחה, השערות  4

 מחקר
  ספר או"פ 2יחידה 

 -סיווג מחקרים: גישושי, תיאורי, סיבתי 5
מהות ומאפיינים סגנונות מחקר: אתנוגרפי, 

מערך מחקר מתאמי סקר וניסויי מדידה: 
 מול ניסויי

 ספר או"פ 3יחידה  ,ספר או"פ 2יחידה 

קביעת אוכלוסיית מחקר, דגימה  -דגימה 6
וטעויות דגימה, שיטות דגימה שונות 

ולא הסתברותיות כגון מקרית )הסתברותיות 
פשוטה, אשכולות, שכבות, כדור שלג, 

 מזדמנת ועוד(

  ספר או"פ 2יחידה 

מהימנות בין  -מהימנות המדידה 7
שופטים,מבחן חוזר, מבחנים מקבילים, 

 אלפא קרונבך וספירמן

 ספר או"פ 3יחידה 
 בספר באנגלית 97-119עמ' 

תוקף נראה, תוקף תוכן,  -תוקף המדידה 8
 תוקף ניבוי, תוקף מבנה

 הקשר בין תוקף למהימנות

 ספר או"פ 3יחידה 

  המחקר האיכותני 9
  וחזרה לבחינה סיכום 10
 חלק מהנושאים בקורס ילמדו ביותר משעור אחד. * 

 

 : הקורס יספר

(. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. מהדורה שנייה. 2009מרום, רות. )-בייט
 .1-3האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 

 10285מיקומו בספרייה: או"פ 

 

Graziano, A. M., & Raulin, M. L. (2012). Research methods: A process of inquiry.8th 
ed. HarperCollins College Publishers. 

 

 :מאמרי חובה

 מחקר איכותני אודות הליצנים הרפואיים באגף הילדים שבהדסה עין (. 2006אלרואי, ע' )

 . 6-12. עבודה לשם קבלת תואר ד"ר, האוניברסיטה העברית, ירושלים, עמ' כרם     
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