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החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services
قسم الموارد البشرية

שיטות מחקר ()289.2411
אביב 2021
ימי הרצאה :יום ב' 14-18
סקירה של עקרונות ותהליכי מחקר תוך התמקדות בתחום שירותי אנוש.
הכרות והבנת גישות מחקריות בסיסיות ושלבים שונים בחקירה המדעית.
פיתוח יכולת ליישם גישות מחקריות בהקשרים מדעיים ויישומיים.
פיתוח ביקורתיות לגבי מידע מחקרי כצרכנים של המידע.
מתן כלים לביצוע מחקר יישומי ומעבדתי בתחום השירות.
שיפור מיומנות כתיבה מדעית.
מרצה הקורס :ד"ר יפים רוטrothefim@gmail.com ,
שעת קבלה :יום ב' 13:00-14:00
מתרגל הקורס :מר סורין סולומוןssolom06@campus.haifa.ac.il ,
אופן הפניה במייל:
בכל פניה בנושא הקורס ,בבקשה לציין את שם הקורס .בפניה לגבי שאלה ספציפית
בבקשה לצרף את השאלה (בצורה ברורה).
הבהרה :אין חובת נוכחות בקורס .יש חובת השתתפות פעילה.
חובה לפתוח מצלמות בעת השיעור לאורך כל הפגישה
• השתתפות ממקום שקט המאפשר השתתפות רציפה בצורה נאותה וביצוע מטלות
במהלך הפגישה
• להשתתפות בשיעור יש להשתמש במחשב (ולא בסמארטפון)
• השתתפות בפגישה לא תתאפשר במהלך נסיעה ,קניות ,סידורים וכד'
שימו לב – יש חובת נוכחות בהרצאה ב  15/3ובבוחן ב 31/5
שימו לב:

אי הגעה לבוחן משמעה ציון  0בבוחן.
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*שימו לב שיתכנו שינוים במבנה ציון הקורס ו/או חומרי ההרצאות בהתאם לנסיבות
ושיקול דעת צוות הקורס.
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