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  מטרת הקורס

, מטרות, ת יסודתוך שימת דגש על שאלו,  של מדעי החברההקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר
תהליכים ומאפיינים עיקריים של חשיבה מדעית וצרכנות ביקורתית של מידע , שיטות בסיסיות,  שפה,עקרונות
מציג גישות שונות למחקר ודן בגורמים , הקורס מתמקד בשלבים השונים של תהליך החקירה המדעית. מחקרי

  .המשפיעים על טיב ותרומת המחקר המדעי
  

  נושאי הלימוד
שאלות ; מהי תיאוריה מדעית ודרכי בדיקתה;  סוגים ומקורות של ידע-חברה הגישה המדעית והמחקר במדעי ה

שיטות ; סוגי מחקר; מהימנות ותקפות; הגדרות תיאורטיות וייצוגים מדידים; השערות וניבויים, מחקר
  .בעיות של מוסר; קריאה וניתוח מחקרים; סוגי דגימה; שאלונים וסקרים, ייםניסו; איכותניות וכמותיות

  
  ת הקורסרישוד
  .על הסטודנטים להוכיח בקיאות בחומר הקריאה של הקורס: וכחות פעילה בשיעוריםנ
  .חינה שנתית על החומר הנלמד בכיתה ועל חומר הקריאהב
  

  שקלול הציון השנתי
  . לפחות60סיום בהצלחה של הקורס מותנה בציון . הציון בקורס יתבסס על בחינה שתתקיים בסוף השנה

  
  
  ית לפי נושאי הלימודשימה ביבליוגרפר

  )בדיקת תיאוריה, הגדרה נומינאלית והגדרה אופרציונאלית, משתנים, מטרות המדע(מושגי יסוד 
עקרונות : שיטות מחקר במדעי החברהבתוך , )א( מושגי יסוד בחקירה המדעית - 1חידה י). 1986(' ר, מרום-בייט

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. המחקר וסגנונותיו
  )46986(שי .וציולוגיה לפי אונשמור ס

  
דגימה , מערך מחקר מתאמי ומערך מחקר ניסויי, מתאם וסיבתיות, בעיות והשערות מחקר(המודל המחקרי 
  )ואיסוף נתונים

עקרונות : שיטות מחקר במדעי החברהבתוך , )ב(מושגי יסוד בחקירה המדעית  -  2יחידה ). 1986(' ר, מרום-בייט
  .האוניברסיטה הפתוחה: ביבתל א. המחקר וסגנונותיו

  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ
  

  )מהימנות ותוקף, סולמות מדידה(מדדים 
עקרונות המחקר : שיטות מחקר במדעי החברהבתוך , עקרונות המדידה - 3יחידה ). 1986(' ר, מרום-בייט

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. וסגנונותיו
  )46986(שי .סוציולוגיה לפי אונשמור 

  
  )המחקר האיכותני(המחקר האתנוגרפי 

עקרונות המחקר : שיטות מחקר במדעי החברהבתוך ,  המחקר האתנוגרפי- 4יחידה ). 1986(' ר, מרום-בייט
  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. וסגנונותיו

  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ
  

  )בניית סולמות והעברת שאלונים, כתיבת שאלונים, סקרמטרות ה(שאלונים וסקרים 
עקרונות המחקר : שיטות מחקר במדעי החברהבתוך ,  הסקר-  5יחידה ). 1986(' ר, מרום-  ובייט'מ, צמח

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. וסגנונותיו
  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  )מערכי ניסוי ותכנון הניסוי, יתוקף ממצאי הניסו, השליטה בניסוי(ניסויים 
: תל אביב. עקרונות המחקר וסגנונותיו: שיטות מחקר במדעי החברהבתוך , הניסוי - 6יחידה ). 1986(' ש, אליס

  .האוניברסיטה הפתוחה
  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ



  
  )שיטות לא תגובתיות, הנבדק והחוקר האנושיים(הטיות במחקר 

הטיות ודרכים להתגבר עליהן :  הנסיבות החברתיות של המחקר ההתנהגותי- 7יחידה ). 1986('' ר, מרום-בייט
  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. עקרונות המחקר וסגנונותיו: שיטות מחקר במדעי החברהבתוך , הניסוי

  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ
  

  אתיקה ומוסר
. עקרונות המחקר וסגנונותיו: שיטות מחקר במדעי החברהבתוך , ם והערכהסיכו -  8יחידה ). 1986(' ר, בייט מרום
  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב

  )46986(שי .שמור סוציולוגיה לפי אונ
  

  .להמחשת החומר הנלמד, במהלך הקורס יופנו הלומדים למספר מחקרים נוספים
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