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 02/05/19 תאריך עדכון:

 שיטות מחקר

93-003-02 

 ד"ר שמעון פרידקין

 קורס חובה, הרצאה  סוג הקורס:

 ש"ס 4:  היקף שעות                 א+ב: סמסטר       תש"פ:  שנת לימודים

 shimon.fridkin@gmail.com  דואר אלקטרוני:

 16:15-18:00יום ג' קבלה: -שעות

 12, חדר 109בניין  משרד:

  0533406008טל': 

  .(Moodle)  באמצעות מערכת "למידה" אתר הקורס באינטרנט:
 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

. מדעי החברהקורס מציג תיאוריות וטכניקות של שיטות מחקר אשר ניתן להשתמש בהן בה

 כמשתמש פוטנציאלי של ממצאי מחקרים, כלים להבנה ולהערכהמטרתו להקנות לסטודנט, 

מדעי ביקורתית של ממצאי מחקרים ובנוסף, ידע וכלים לתכנון וביצוע מערכי מחקר ב

 .החברה

 

 ב. תוכן הקורס:

הנושאים המרכזיים בהם יתמקד הקורס: מה זה מחקר, מה מטרות המחקר, מונחים 

של  אופרציונליתתיאורטיים, משתנים תלויים ובלתי תלויים, הגדרה נומינלית והגדרה 

גישוש, כמותי,  –מושגים, ניסוח שאלת/בעיית המחקר; השערות מחקר, סוגי מחקרים 

ות, משתנה ממתן, משתנה מתווך, מערכי מחקר, איכותני, קשרים בין משתנים, מתאם וסיבתי

מחקר מתאמי, מחקר ניסויי, דגימה, מסגרת הדגימה, שיטות דגימה, דגימה הסתברותית, 

דגימה מקרית פשוטה, דגימה שיטתית, דגימת שכבות, דגימת אשכולות, סולמות מדידה, 

 כיציבות,  מהימנות –מהימנות כמשתנה תיאורטי, הגדרות אופרציונליות של מהימנות 
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הגדרה  –מהימנות כאקוויוולנטיות, מהימנות כעקיבות פנימית, מהימנות בין שופטים, תוקף 

נומינלית והגדרות אופרציונליות, כולל תוקף ניבוי, תוקף תוכן, תוקף מבנה, תוקף מתכנס 

 ותוקף מבחין, בחינת השערות והסקת מסקנות.

 

ותרגילים הן בכית לימוד  יונים בכיתהד ,הקורס יתנהל בעזרת הרצאות מהלך השיעורים:

 .והן כשיעורי בית

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1 

חקירה, מטרות המדע, 

הסבר מדעי, משתנה 

-תלוי ומשתנה בלתי

הגישה המדעית,  תלוי.

הדוגמאות, מונחים 

תיאורטיים, הגדרה 

נומינלית והגדרה 

 אופרציונלית.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

-33, עמ' 6-33עמ' 

)כולל שימוש  45

בנספחים הרלוונטיים 

שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 קריאת חובה

2 

תיאוריה ובדיקתה, 

מבנה התיאוריה, בדיקת 

התיאוריה, המחקר 

במדעי החברה, מה הם 

מדעי החברה?, האם 

 מדעי החברה הם מדע?

בחירת בעיית המחקר 

וניסוחה, בעיית 

המחקר, השערות 

המחקר, על הכלליות 

והייחוד של בעיות 

והשערות, סיווג 

מחקרים לפי 

השערותיהם, מחקר 

גישוש, מחקר תיאורי, 

מחקר הבוחן השערות 

 על סיבתיות.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 46-61עמ' 

)כולל  123-134

שימוש בנספחים 

הרלוונטיים שבסוף 

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה

3 
מתאם וסיבתיות, האם 

אכילת אפרסמונים 

גורמת לחסימת 

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

 קריאת חובה



 The Center for Designated Program המערך לתכניות ייעודיות

 Structured programs המדור לתוכניות מובנות

 

 

3 

מעיים?, בדיקת 

המתאם, בדיקות 

נוספות, קביעת סדר 

האירועים: מה קדם 

למה?, הפרכת השערות 

חלופיות, איתור תנאים 

איתור לקשר סיבתי. 

משתנים מתווכים, 

 ממתאם לסיבתיות.

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 135-140עמ' 

)כולל  141-144

שימוש בנספחים 

הרלוונטיים שבסוף 

 כל יחידת לימוד(

4 

מערך מחקר מתאמי 

מול מחקר ניסויי, מערך 

מחקר מהו?, מחקר 

ומחקר מתאמי.  ניסויי

דגימה, הומוגניות 

-והטרוגניות, דגימה לא

הסתברותית, מסגרת 

 הדגימה.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 145-154עמ' 

)כולל  155-162

שימוש בנספחים 

הרלוונטיים שבסוף 

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה

5 

שיטות הדגימה 

ההסתברותית, תזכורת 

סטטיסטית, דגימה 

מקרית פשוטה, דגימה 

שיטתית, דגימת 

שכבות. דגימת 

 אשכולות.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 162-171עמ' 

-162עמ' , 173-176

)כולל שימוש  171

בנספחים הרלוונטיים 

שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 חובהקריאת 

6 

איסוף נתונים, סגנונות 

מחקר, מחקר 

אתנוגרפי, סקר, ניסוי. 

סולמות מדידה, סולם 

שמי, סולם סדר, סולם 

רווחים, סולם מנה, 

 חשיבות סולם מדידה.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 177-187עמ' 

)כולל  212-222

שימוש בנספחים 

טיים שבסוף הרלוונ

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה

7 

מהימנות, המהימנות 

כמשתנה תיאורטי. 

הגדרות אופרציונליות 

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

 קריאת חובה
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של מהימנות, מהימנות 

 כיציבות.

, עמ' 223-235עמ' 

)כולל  235-242

שימוש בנספחים 

הרלוונטיים שבסוף 

 חידת לימוד(כל י

8 

מהימנות 

כאקוויוולנטיות, 

מהימנות כעקיבות 

פנימית, מהימנות בין 

שני שופטים. השוואת 

בין סוגי המהימנות, 

 באיזו מדד לבחור?

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 242-248עמ' 

)כולל  249-250

שימוש בנספחים 

הרלוונטיים שבסוף 

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה

9 

תוקף, הגדרה נומינלית 

והגדרות אופרציונליות, 

תוקף ניבוי, תוקף תוכן. 

תוקף מבנה, הגדרה, 

דרכים למדידת תוקף 

 המבנה.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 252-259עמ' 

)כולל  260-263

וש בנספחים שימ

הרלוונטיים שבסוף 

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה

10 

תוקף מתכנס ותוקף 

מבחן, פירוק השונות 

האמתית. מטריצה 

 מרובת תכונות ושיטות.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

, עמ' 264-268עמ' 

)כולל  268-272

שימוש בנספחים 

שבסוף הרלוונטיים 

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה

11 

תוקף המבנה ובדיקת 

 התיאוריה.

מרום, ר', -בייט

שיטות מחקר במדעי 

החברה, עקרונות 

, 3-1המחקר, יחידות 

)כולל  273-275עמ' 

שימוש בנספחים 

הרלוונטיים שבסוף 

 כל יחידת לימוד(

 קריאת חובה
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12 

מחקר בעזרת מודלים 

וסימולציות, הסקת 

המערכת מסקנות על 

מתוך המודל, מודלים 

אנליטיים, שיטות 

איטרטיביות, ניסוי 

, בדיקות מערכת, וטעיה

 אימות ותיקוף

(verification and 

validation). 

Sekaran, U. 

(2003). Research 

Methods for 

Business: A Skill 

Building 

Approach. NY: 

Wiley, 

CHAPTER 3: 

TECHNOLOGY 

AND 

BUSINESS 

RESEARCH, pp. 

39-46. 

 קריאת חובה

13 

מגבלות המחקר 

הכמותי, עקרונות 

ומאפייני המחקר 

האיכותי/אתנוגרפי 

הבדלים בין מחקר 

כמותי למחקר איכותי. 

כלי איסוף הנתונים 

במחקר איכותי, 

התצפית, הראיון. ניתוח 

פרוטוקולים ומסמכים, 

ניתוח תוכן, זיהוי 

קטגוריות, תוקף 

ומהימנות 

(trustworthiness) 

 במחקר איכותי

 מרום, ר'-בייט

מחקר (. 2013)

, 4יח' , אתנוגרפי

 עמ', 4.3פרק 

 20-16. 

 קריאת חובה

14 

סוגיות אתיות במחקר. 

קריאה והערכה 

 ביקורתית של מאמרים

 מרום, ר'-בייט

. הנסיבות (2013)

החברתיות של 

 המחקר ההתנהגותי,

, עמ' 7.6, פרק 7יח' 

151-147. 

 חובהקריאת 

 

  :דרישות קדםג. 

 אין
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 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 בחינת סמסטר.

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

  100% -בחינת סמסטר 

 .60ציון עובר בקורס: 

 

 :. ביבליוגרפיהו

 קריאת חובה:

, יח' שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו(. 2013בייט מרום, ר' )

 האוניברסיטה הפתוחה.אביב: -. תל1-3

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה.-תל .4יח'  ,מחקר אתנוגרפי(. 2013) מרום, ר'-בייט

אביב: -תל .7יח'  ,הנסיבות החברתיות של המחקר ההתנהגותי. (2013) מרום, ר'-בייט

 האוניברסיטה הפתוחה.

 

Sekaran, U. (2003). Research Methods: A Skill Building Approach. NY: 

Wiley. 

 :שם הקורס באנגלית .ז

Research methods 


