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1. שיטות מחקר
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1. שיטות מחקר - המשך
צפו בסרטון

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=bCuwX35MHyE
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2. כלי מחקר
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3. לקריאה נוספת

מערכי מחקר•
ניסוי•
שאלון•
קבוצת מיקוד•
ראיון עומק•
ניתוח תוכן•
כלי תיווך למורה להנחיית תהליך החקר•
שיטות מחקר א•
יסודות המחקר הכמותי•

4. הרצאה מאת ד"ר אמירה רום 

http://www.realtutoring.com/ShitotYisum/ResearchDesign.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7
http://www.kaye7.org.il/info/content.htm
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7250/114616/Forum114616M129I0.pdf
http://clickit3.ort.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/5fee6e89-6a26-4e2c-8ab8-7f1910c7965e/a5758355-c244-4f26-b18a-25d7feca9d67/61DD1EA1-EB81-40BA-8FEB-5AE94F1B934D.doc&n=%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%A7.doc
http://web.macam98.ac.il/~livne/quantitative
https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=mafilim/2014/heker/heker_amirarum_mdi.xml


שיטות וכלי מחקר – פעילות למורים

לפניכם דוגמה לשאלת חקר וכלי המחקר שנבחר כדי לחקור את השאלה:

שאלת החקר
האם יש קשר בין ותק בארץ לגיבוש הזהות הישראלית של בני נוער עולים ביחס לזהויות אחרות 

שלהם?

ההשערה
יש קשר בין גיבוש הזהות הישראלית ביחס לזהויות האחרות של בני נוער עולים, ככל שבן הנוער נמצא 

יותר שנים בארץ כך הזהות הישראלית שלו גוברת על הזהות הקודמת (בלי התייחסות לארץ המוצא).

המשתנים
הבלתי תלוי: ותק בארץ.

התלוי: גיבוש הזהות הישראלית ביחס לזהויות אחרות.

כלי המחקר
שאלון סגור.

נימוק הבחירה בכלי
בחרנו בשאלון משום שחשבנו שזו הדרך הטובה ביותר לבדוק תחושות, מחשבות ורגשות של אנשים, 
במקרה שלנו – בני נוער עולים. הנחקר עונה בעצמו ולא צריך לחוש חוסר נוחות במענה על השאלון. 
השאלון אנונימי ולכן הסיכוי שיתקבלו תוצאות אמיתיות גדול. כמו כן, ניתן להעביר את השאלון למספר 
נחקרים רב בו זמנית וזה חוסך זמן. גם עיבוד הנתונים לאחר מכן קל יחסית בשאלון. תכננו שאלון של 
כ-20 שאלות שיעזרו לנו להבין ולשקף את תחושותיו של הנשאל ביחס לעלייתו לארץ, שביעות רצונו 

מתהליך הקליטה שלו וגיבוש זהותו הישראלית.



שאלות לדיון: 

באיזו שיטת מחקר נעשה שימוש במחקר זה?�

מהי החשיבות בהצגת השיקולים לבחירת כלי המחקר?�

האם השיקולים שהוצגו כאן, מצדיקים את הבחירה בכלי המחקר? האם היה ניתן להשתמש בכלי �

מחקר אחר כדי לחקור את השאלה הנ"ל? 
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