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 (2018-19) טע"תש - שיטות מחקרמבוא ל
 

 ד"ר גיל לוריא הרצאה
 

gluria@univ.haifa.ac.il 

 8:30-10:00' גיום  -סמסטר א' + ב'
 מגדל אשכול 716חדר , 10:00 - 9:00  'יום א קבלה: שעת 
         8663פנימי:   04-8288663טל':         

 
קבוצת 

 תרגול
 אור אטיאסגב' 

Oratias22@gmail.com 

 

 16-18ביום ב' בין  /14-16ביום א' בין  -סמסטר א'
 13:00-12:00ד' ום י**שעת קבלה: 

 ש בלבד.בתיאום מרא סמסטר א', - * שעת קבלה עם המתרגלת*

 

 :מטרות ויעדי הקורס

 סקירה של עקרונות ותהליכי מחקר תוך התמקדות בתחום שירותי אנוש.

 בים שונים בחקירה המדעית.הכרות והבנת גישות מחקריות בסיסיות ושל

 פיתוח יכולת ליישם גישות מחקריות בהקשרים מדעיים ויישומיים.

 . ביקורתיות לגבי מידע מחקרי כצרכנים של המידע פיתוח 

  .בתחום השירות מחקר יישומימתן כלים לביצוע 

 שיפור מיומנות כתיבה מדעית.

 

  :הקורס דרישות

)שימו לב: כל קב' תרגול נפגשת אחת לשבועיים למשך שעה    בתרגיליםהן בהרצאות והן נוכחות חובה  .1

 .הקורס( באתר נפרדול בתרגלכל קבוצת  שיפורסמומועדים בוחצי, 

 ניתן להחסיר מתרגול פעם אחת בלבד.  -

 נוכחות תאושר רק באותה קבוצה בה רשום הסטודנט.  -

 .קריאת הביבליוגרפיה בהתאם לתכנית הקורס  .2

 ד.במוע עבודות שתיהגשת  .3

 .בחינה בסמסטר א' ובסמסטר ב'מעבר  .4

                         

 :כל סמסטר ציון נפרד(ל) הרכב הציון הסופי

 נק'. 3 - 70%בחינה סמסטר א':  ,%30: 1עבודה  - סמסטר א'

 נק'. 2 -  70%ה סמסטר ב': בחינ ,%30: 2עבודה  - סמסטר ב'

 

  רס.  במערכת המתוקשבת של הקועדכונים יופיעו הודעות ו
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 קורסהתכנית 
 נושא השיעור 

 

 תרגולים סעיף/עמוד קריאה 

 מחקר מדעי ויישומימבוא:  1
 

   1יח' 
 

1.1-1.2  

 2יח'   תיאוריות, סוגי מחקרים ושלבים במחקר  2
 

2.1   

 הפרדיגמה האיכותנית  : 1מחקר איכותני 3
   

 4יח' 
 שלסקי

4.1-4.3 

 
 מחקר איכותני 

מילים מנסות  -שקדי מקורות מידע : 2מחקר איכותני  4
 לגעת

Acocella 

Parasuraman 

מחקר איכותני  
 )המשך(

    : ניתוח תוכן, תוקף ומהימנות3מחקר איכותני  5
 .עקרונותמטרות ו כתיבת דו"ח מחקרי:  6

 
 

 2נספח  1יח' 
 
 

 כתיבה מדעית

 : מקורות מידע קיים. הערכת צרכים 7
 קבוצות מיקוד. גישות לאיסוף מידע איכותני,

 (61לקרוא עד "כללים נוספים" באמצע עמ'  - 5)יח' 

Royse Kettner Ch.3 15-32 
42-56 

 

 הערכת צרכים

 ממושגים למשתנים, השערות.:  1 ימחקר תיאור 8
 (55-62, עמ' 2ינון ופרידמן בנספח  של מאמרה)כולל 

   1יח' 
 

רכיבי מחקר  1.3-1.4
סוגי משתנים 
 וסוגי קשרים

 2יח'   עקרונות דגימה:  2 יר תיאורמחק 9
 

2.3-2.6  

1
0 

וסוגיות  דגימה שיטות:  3מחקר תיאורי 
 יישומיות.

 דגימה( על 5חומר יח' משלים את  2מיח' )חומר 

 5  יח'
O'Rourke 

 בהם

5.3 
6-1  

 

 שיטות דגימה

1
1 

   3יח'   : שאלונים סולמות  1מדידה 
 

1-8 
 

 

 מהימנות 108-124 5נסטזי פרק א : מהימנות כלי מדידה2מדידה  12
 3יח'  תקפות כלי מדידה:  3מדידה  13

 
29-44  

ממערך מחקר לבסיס  משתנים ומדדים: 14
 נתונים שיטות מחקר וסטטיסטיקה

 תוקף  

  6יח'  עקרונות מחקר ניסויי:   15
 

1-56 
 נספח 81-91

 

תוקף פנימי וחיצוני וסוגיות מחקר ניסויי:   16
 במחקרי שדה

ומים על אי  
תוקף ממצאי 

 מחקר
זכויות היבטים אתיים והטיות במחקר:  17

נבדקים, בעיות אצל חוקרים, התמודדות 
  עם הטיות

 7יח' 
 

1-
45(7.1+7.2) 
 

 

 הטיות במחקר ותכנון מחקר  18
 

מערך ניסוי  (8.1)1-18 8יח' 
 והטיות

 סויה וויסמן מטרות, גישות, ועקרונותהערכה מעצבת:  19
Weiser 

O'Rourke 

245-233   
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: רשתות חברתיות מדידה 1שיטות נוספות  20
 ועקרונות

Luria & Kalish  544-537  
 עד השיטה

קריאת פלטים 
ודיווחי 
 תוצאות

 : שימוש בסנריו 2שיטות נוספות  21
  מדידה תלוית מצב ומציאותית 

 

Lievens & Sackett  460-466  

    סקירת שיטות מחקר ממחקרי שירות 22

סיכום והכנה    סיכום 23
 למבחן

 
 .( בחלק מהתדפיסים מדלגים על עמודים מסוימים –)שימו לב להערות    מקורות

במקרה כזה יש . ייתכן וחלק מהמקורות לא יופיעו בתדפיסים בשל מגבלות זכויות יוצרים**
 .ת החלקים הרלוונטיים בספריית האוניברסיטהלאתר א

 
 .108-124:  5ולוגיים. האוניברסיטה הפתוחה. פרק (. מבחנים פסיכ1990אנסטזי, א. )

 
:  3(. שיווק בשירותי אנוש: היבטים תיאורטיים ויישומיים. ת"א: צ'ריקובר. פרק 1998בהם, א. )

 .  81 - 66עמודים 
 

    (1-8.  )יחידות: שיטות מחקר במדעי החברה(. 1986האוניברסיטה הפתוחה  )
 

וב שיטות איכותניות וכמותיות בהערכת תכניות. חברה ורווחה, יט, (. שיל1999סויה, ר., וויסמן, מ. )
233-245. 

 
(. דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה 2007שלסקי, שמחה וברכה אלפרט )

 כטקסט. תל אביב: מכון מופ"ת.
 

 אביב, מטר. )חלקים נבחרים יופיעו באתר(.-. שירות מנצח בשוק תחרותי. תל(1996שנידר, ב. )
 
 

תל אביב: רמות.  תאוריה ויישום.  –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני   (.2003)שר שקדי, א  
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