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 :מטרות ויעדי הקורס

 סקירה של עקרונות ותהליכי מחקר תוך התמקדות בתחום שירותי אנוש.

 הכרות והבנת גישות מחקריות בסיסיות ושלבים שונים בחקירה המדעית.

 יכולת ליישם גישות מחקריות בהקשרים מדעיים ויישומיים.פיתוח 

 . ביקורתיות לגבי מידע מחקרי כצרכנים של המידע פיתוח 

  .בתחום השירות מחקר יישומימתן כלים לביצוע 

 שיפור מיומנות כתיבה מדעית.

 

  :הקורס דרישות

  משך שעה   שבועיים לחת לא)שימו לב: כל קב' תרגול נפגשת  בתרגיליםהן בהרצאות והן נוכחות חובה  .1

 .הקורס( באתר נפרדול בתרגלכל קבוצת  שיפורסמומועדים ב, וחצי  

 ניתן להחסיר מתרגול פעם אחת בלבד.  -

 נוכחות תאושר רק באותה קבוצה בה רשום הסטודנט.  -

 .קריאת הביבליוגרפיה בהתאם לתכנית הקורס  .2

 במועד. עבודות שתיהגשת  .3

 .מסטר ב'בחינה בסמסטר א' ובסמעבר  .4

                         

 :כל סמסטר ציון נפרד(ל) הרכב הציון הסופי
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 נק'. 2 -  %70ה סמסטר ב': בחינ ,%30: 2עבודה  - סמסטר ב'
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 2יח'   עקרונות דגימה:  2 ימחקר תיאור 9
 

2.3-2.6  
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1-8 
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תוקף ממצאי 

 מחקר
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רשתות חברתיות מדידה  :1שיטות נוספות  20
 ועקרונות
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