
                                                              

 תאריך עדכון:

  שיטות מחקר: שם ומספר הקורס

 שיעור (וכד' )שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה סוג הקורס:

 :  היקף שעות                            : סמסטר                     : שנת לימודים

            באינטרנט:אתר הקורס  
 

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
מטרת הקורס הינה להקנות את יסודות המחקר הכמותני וללמוד כיצד חוקרים 

במדעי החברה עושים שימוש במתודולוגיות כמותניות שונות על מנת לבחון 
 סוגיות חברתיות.

 
 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

, והוא סוקר את שלבי מדעי החברהמתמקד בעקרונות לביצוע מחקר כמותני בהקרוס 
המחקר השונים: גיבוש שאלת המחקר, הצגת  מסגרת תיאורטית, ניסוח השערות, הגדרה 

ומדידה של משתנים, בניית כלי המחקר, קביעת אוכלוסיית היעד ושיטת הדגימה, ואיסוף 
 הנתונים.

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםויט)שפרונטלי   מהלך השיעורים:    
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

מס' 

 השיעור

 ערות  קריאה נדרשת נושא השיעור

מטרות המדע,  חקירה,הנושאים בהרצאה:  1

-הסבר מדעי, משתנה תלוי ומשתנה בלתי

 תלוי.

שיטות מחקר מרום, ר', -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש בנספחים  6-33, עמ' 3-1

 הרלוונטיים שבסוף כל יחידת לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: הגישה המדעית,  2

הדוגמאות, מונחים תיאורטיים, הגדרה 

 נומינלית והגדרה אופרציונלית.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

עקרונות המחקר, יחידות במדעי החברה, 

)כולל שימוש בנספחים  33-45, עמ' 3-1

 הרלוונטיים שבסוף כל יחידת לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: תיאוריה ובדיקתה,  3

מבנה התיאוריה, בדיקת התיאוריה, המחקר 

במדעי החברה, מה הם מדעי החברה?, האם 

 מדעי החברה הם מדע?

 

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש בנספחים  46-61 עמ', 3-1

 הרלוונטיים שבסוף כל יחידת לימוד(

 



הנושאים בהרצאה: בחירת בעיית המחקר  4

וניסוחה, בעיית המחקר, השערות המחקר, 

על הכלליות והייחוד של בעיות והשערות, 

רים לפי השערותיהם, מחקר סיווג מחק

גישוש, מחקר תיאורי, מחקר הבוחן 

 השערות על סיבתיות.

 

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  123-134 עמ', 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: מתאם וסיבתיות, האם  5

אכילת אפרסמונים גורמת לחסימת מעיים?, 

בדיקת המתאם, בדיקות נוספות, קביעת 

סדר האירועים: מה קדם למה?, הפרכת 

השערות חלופיות, איתור תנאים לקשר 

 סיבתי.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  135-140עמ' , 3-1

יים שבסוף כל יחידת בנספחים הרלוונט

 לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: איתור משתנים  6

 מתווכים, ממתאם לסיבתיות.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  141-144עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 

אמי הנושאים בהרצאה: מערך מחקר מת 7-8

מול מחקר ניסויי, מערך מחקר מהו?, 

 מחקר ניסויי ומחקר מתאמי.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  145-154עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: דגימה, הומוגניות  9

הסתברותית, -לאוהטרוגניות, דגימה 

 מסגרת הדגימה.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  155-162עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: שיטות הדגימה  10

ההסתברותית, תזכורת סטטיסטית, דגימה 

שיטתית, דגימת מקרית פשוטה, דגימה 

 שכבות.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  162-171עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: איסוף נתונים, סגנונות  11

 מחקר, מחקר אתנוגרפי, סקר, ניסוי.

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  177-187עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

 

הנושאים בהרצאה: סולמות מדידה, סולם  12

שמי, סולם סדר, סולם רווחים, סולם מנה, 

 חשיבות סולם מדידה.

שיטות מחקר  מרום, ר',-המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  222-220עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 



 לימוד(

הנושאים בהרצאה: מהימנות, המהימנות  13

 כמשתנה תיאורטי.

הנושאים בהרצאה: תוקף מבנה, הגדרה, 

 דרכים למדידת תוקף המבנה.

 

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  223-235עמ' , 3-1

בנספחים הרלוונטיים שבסוף כל יחידת 

 לימוד(

מרום, ר', שיטות מחקר -המקור: בייט

במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות 

)כולל שימוש  260-263עמ' , 3-1

סוף כל יחידת בנספחים הרלוונטיים שב

 לימוד(

 

 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 אין דרישות קדם:     
 

 נוכחות השתתפות בכל השיעורים חובות / דרישות / מטלות: 
 

 (100%מבחן בקיאות אמריקאי ) :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 חובה:

 3-1במדעי החברה, עקרונות המחקר, יחידות מרום, ר', שיטות מחקר -בייט

      
 אין ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 
 אין חומר מחייב למבחנים: 

 


