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שם המרצה:
תאריך עדכון אחרון21/05/2015 :

פרטי התקשרות עם המרצה

מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקניית מיומנות כתיבת דו"ח מדעי והבנת מערכים ניסויים ושיטות מחקר ,החל
ממושגי יסוד בשיטות מחקר ועד מערכי מחקר מורכבים.
כמו כן ,הקורס יעסוק ברכישת מיומנויות לקריאת מאמרים מדעיים וניתוחם.

תאור הקורס:
סמסטר א' :בתחילת השנה יוצגו תחומי מחקר ספציפיים בהם תתמקד העבודה
לאורך השנה.
הסטודנטים יעמיקו בנושא מחקרי ,באמצעות קריאה מודרכת של מאמרים וקריאה
עצמאית .בהמשך הסמסטר ,הסטודנטים ינסחו שאלה מחקרית בהנחיית
המתרגלת ,ויעמיקו בסקירת הספרות של אותו נושא מחקרי .לצד זאת ,ילמדו
נושאים סטטיסטיים שונים כגון תהליכי מיתון ותיווך ,דרך מאמרי קריאה
סטטיסטיים עליהם נדבר בשיעורים .בסוף הסמסטר ,תהיה ההתמקדות בחלק
המבוא של הדוח המדעי ,בבניה שלו ופיתוחו .בסוף הסמסטר יוגש דוח אשר יכלול
פסקת רציונאל של המחקר המוצע ,שלד לפרק המבוא וביבליוגרפיה.
סמסטר ב' :הסטודנטים ימשיכו לפתח את הצעת המחקר שלהם ויכתבו את פרק
המבוא .כמו כן ,בסמסטר זה ילמדו מהו פרק השיטה בדוח המדעי ויכתבו אותו
עבור הצעת המחקר שלהם .לצד עבודת הכתיבה ,ילמדו נושאים סטטיסטיים כגון
מהימנות ותוקף ,אתיקה במחקר ומערכי מחקר .בסוף השנה ,יגישו הסטודנטים
הצעת מחקר סופית אשר תכלול את הפרקים שנכתבו )פרק המבוא ופרק
השיטה(.
לאורך כל השנה יינתנו תרגילי בית ותרגילי כיתה להגשה אשר יהיו חובה וישוקללו
בציון הסופי.

תאריכי
תרגול

נושא תרגול

מעבר על נושאי המחקר
20.10.15
הרלוונטיים לקורס
מעבר על נושאי המחקר
27.10.15
הרלוונטיים לקורס
מושגי יסוד במחקר מדעי וכיצד
3.11.15
מחפשים רעיון מחקרי
 10.11.15ניתוח מאמר מדעי
 17.11.15פגישות אישיות לשאלות המחקר
 24.11.15פגישות אישיות לשאלות המחקר
1.12.15
8.12.15

מטלה

סיכום מאמר מדעי
גיבוש רעיונות מחקר והגשת שתי
שאלות מחקר ראשוניות

קריאת שני מאמרים על תיווך
מעבר על מאמר שנלמד בשיעור
ומיתון לקראת התרגולים הבאים
מיתון

 15.12.15תיווך
 29.12.15סקירת ספרות וכתיבת מבוא
פגישות אישיות על סקירת
5.1.16
ספרות ופיתוח המבוא
פגישות אישיות על סקירת
12.1.16
ספרות ופיתוח המבוא
19.1.16

פגישות אישיות על סקירת
ספרות ופיתוח המבוא

1.3.16
8.3.16
15.3.16
22.3.16
29.3.16
5.4.16
12.4.16
3.5.16
10.5.16

מהימנות ותוקף
תרגיל כיתה וניתוח שלו
אתיקה -במחקר ובכתיבה
פגישות אישיות שיטה
פגישות אישיות שיטה
פגישות אישיות שיטה
מערכי מחקר ניסויים
מערכי מחקר ניסויי -המשך
תרגיל כיתה וניתוח שלו

17.5.16

מערכי מחקר קוואזי ניסויים

24.5.17
31.5.16
7.6.16
14.6.16

מערכי מחקר מורכבים
שאלונים
שאלונים
פרזנטציות של קבוצות העבודה

21.6.16

תרגיל קריאה וניתוח מבואות
תרגיל קריאה ומענה על שאלות
הגשת שלד למבוא
בסוף סמסטר הגשת עבודה
שתכלול פסקת רציונל ,שלד של
המבוא וביבליוגרפיה

הגשת טיוטת מבוא

תרגיל מתא"ם להגשה )שאלות
אמריקאיות(
משקל  10%חובת הגשה

בסוף השנה הגשת עבודה
פרזנטציות של קבוצות העבודה שתכלול שער ,כותרת ,מבוא,
שיטה וביבליוגרפיה

דרישות קדם:
סטטיסטיקה שנה א

חובות  /דרישות  /מטלות**:
נוכחות חובה בשיעורים פרונטליים ובמפגשים אישיים
·
קריאת המאמרים המופיעים ברשימת המקורות והכנת המטלות לשיעורים
·
הרלוונטיים

•
•

הגשת תרגילי ניתוח מאמרים – שלוש הגשות ,כל אחת  .10%סה"כ
חלק זה  30%מהציון הכולל לתרגול.
הגשת הצעת מחקר קבוצתית והצגתה בכיתה )סוף סמסטר ב'(70% -
מהציון הכולל לתרגול.

מרכיבי הציון הסופי:

•
•

הגשת תרגילי ניתוח מאמרים – שלוש הגשות ,כל אחת  .10%סה"כ
חלק זה  30%מהציון הכולל לתרגול.
הגשת הצעת מחקר קבוצתית והצגתה בכיתה )סוף סמסטר ב'(70% -
מהציון הכולל לתרגול.

•

ביבליוגרפיה:
יחידות  1-6בקורס של האוניברסיטה הפתוחה "שיטות מחקר במדעי החברה".
פרקי קריאה נבחרים.

שם הקורס באנגלית:
-* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה
הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים
במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה
להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ
כאן .
** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן .

