
 

 

 מתודולוגיה שם הקורס:

 גיא משה רוסד"ר  ,כהןשירלי גב' פרידקין, שמעון  ר"דמרצים: 

 (2017-2018תשע"ח )שנת לימודים: 

 

 ת הקורס:ומטר

להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר במדעי החברה, וכך לאפשר לסטודנטים לקרוא, להבין, ולבקר מאמרים 

 נן ולבצע מחקרים אמפיריים משלהם.מקצועיים, ולתכ

 

 תוכן הקורס:

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

משתנים תלויים ובלתי תלויים, הגדרה נומינלית והגדרה אופרציונאלית של מושגים, ניסוח שאלת/בעיית 

כמותי, איכותני, קשרים בין משתנים, מתאם וסיבתיות,  גישוש, –המחקר; השערות מחקר, סוגי מחקרים 

משתנה ממתן, משתנה מתווך, מערכי מחקר, מחקר מתאמי, מחקר ניסויי, דגימה, מסגרת הדגימה, שיטות 

דגימה, דגימה הסתברותית, דגימה מקרית פשוטה, דגימה שיטתית, דגימת שכבות, דגימת אשכולות, 

מהימנות כיציבות,  –ורטי, הגדרות אופרציונליות של מהימנות סולמות מדידה, מהימנות כמשתנה תיא

הגדרה נומינלית  –מהימנות כאקוויוולנטיות, מהימנות כעקיבות פנימית, מהימנות בין שופטים, תוקף 

והגדרות אופרציונליות, כולל תוקף ניבוי, תוקף תוכן, תוקף מבנה, תוקף מתכנס ותוקף מבחין, בחינת 

 .השערות והסקת מסקנות

 

 מהלך השיעורים:

 הקורס יתנהל בעזרת הרצאות ודיונים בכיתה.

 

 חובות הקורס:

מטלות שוטפות במהלך השנה )פרזנטציה של השתתפות בשיעורים, קריאת החומר הנדרש לפני כל שיעור, 

 מחקרים בפני הכיתה, הכנת הצעה למחקר בנושא מסוים שיבחר על ידי הסטודנט ובאישור המרצה, וכד'(,

 תום סמסטר א', מבחן בתום סמסטר ב'.במבחן 

 

 מרכיבי הציון הסופי:

 40% – סמסטר א'מבחן 

 40% –מבחן סמסטר ב' 

 20% – הערכת מרצה

 



 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס 

 שיעור

  הנושא הנלמד

 

 

 

 

 

 

 סמסטר א'

-חקירה, מטרות המדע, הסבר מדעי ,משתנה תלוי ומשתנה בלתי 1
 תלוי.

מדעית, דוגמאות, מונחים תיאורטיים, הגדרה נומינלית הגישה ה 2

 והגדרה אופרציונלית.

תיאוריה ובדיקתה, מבנה התיאוריה ,בדיקת התיאוריה, המחקר  3

 במדעי החברה, מה הם מדעי החברה?, האם מדעי החברה הם מדע?

בחירת בעיית המחקר וניסוחה, בעיית המחקר, השערות המחקר, על  4

הכלליות והייחוד של בעיות והשערות, סיווג מחקרים לפי 

השערותיהם, מחקר גישוש ,מחקר תיאורי, מחקר הבוחן השערות על 

 סיבתיות.

 מתאם וסיבתיות 5

 איתור משתנים מתווכים, ממתאם לסיבתיות 6

 רך מחקר מתאמי מול מחקר ניסויימע מערך מחקר מהו? 7-8

הסתברותית, מסגרת -דגימה ,הומוגניות והטרוגניות, דגימה לא 9

 הדגימה.

שיטות הדגימה ההסתברותית ,תזכורת סטטיסטית, דגימה מקרית  10

 פשוטה, דגימה שיטתית, דגימת שכבות.

 דגימת אשכולות, חזרה על נושא הדגימה. 11

 ת מחקר, מחקר אתנוגרפי, סקר, ניסוי.איסוף נתונים, סגנונו 12

 חזרות לקראת בחינת סמסטר א 13-14

סולמות מדידה, סולם שמי, סולם סדר ,סולם רווחים, סולם מנה,  1

 חשיבות סולם מדידה.

 

 

 

 

 

 סמסטר ב'

 מהימנות ,המהימנות כמשתנה תיאורטי. 2

 הגדרות אופרציונליות של מהימנות ,מהימנות כיציבות. 3

מהימנות כאקוויוולנטיות, מהימנות כעקיבות פנימית, מהימנות בין  4

 שופטים.

 השוואת בין סוגי המהימנות, באיזו מדד לבחור? 5-6

תוקף ,הגדרה נומינלית והגדרות אופרציונליות, תוקף ניבוי ,תוקף  7-8

 תוכן.

 תוקף מבנה, הגדרה, דרכים למדידת תוקף המבנה. 9

 קף מבחן, פירוק השונות האמיתית.תוקף מתכנס ותו 10

 תוקף המבנה ובדיקת התיאוריה. 11

 חזרות לקראת בחינת סמסטר ב 12-13
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