
 

  2מתוך  1
 נכתב על ידי גל 

   מכללת נתניה –מדעי ההתנהגות על בסיס תוכן ההרצאות ב

 09/12/2011 

 שיטות מחקרב 5שיעור מספר 
 

  בעיית המחקר

  חייבת לבטא יחס בין שני משתנים או יותר
  מנוסחת בצורה ברורה 

  )דרישת הבחינות(ניתנת לבדיקה אמפירית 

  השערת המחקר

  "לב' ש קשר חיובי בין אי"אלא  –" 'לב' מה הקשר בין א"לא : מנוסחת בתור קביעה
  ) לא ממצה את כל התחום(יכולה להיות יותר מדי ספציפית 

  סוגי מחקרים
  מחקר ניסויי, מחקר מתאמי, מחקר גישוש

  

  מחקר גישוש

  . מחקר שנועד לעזור לנסח את בעיית המחקר
הגים בצורה תוקפנית וינסה להעלות בשלב ראשון הוא יצפה באנשים שמתנ. הוא רוצה לחקור את הגורמים להתנהגות תוקפנית –למשל 

  . השערות
  

  תיאורי \מחקר מתאמי 

  . בודק קשר בין שני משתנים או יותר
  שנמדדים) או יותר(אלא מסיק על קשר בין שני משתנים ) מפעיל מניפולציה(החוקר אינו מתערב 

  . שלא יכולה להיות סיבתיות מסוג מסויים למשל כאשר ברור, ניתן בכל זאת לשער השערה על סיבתיות, לעיתים במערך מחקר תיאורי
) גם אם מערך המחקר הוא מתאמי(ברור שתוקפנות לא תשפיע על מגדר ולכן ניתן להניח . למשל אם נבדוק קשר בין מגדר לתוקפנות

  . שמדובר בקשר סיבתי
  :במחקר מתאמי

  נמדד> -בלתי תלוי  •

  נמדד> -תלוי  •
  

  מחקר ניסויי

  .תיותזהו מחקר שבודק השערה על סיב
  ) תוקפנות(ומודד את המשתנה התלוי ) תסכול(החוקר תמיד מבצע מניפולציה על המשתנה הבלתי תלוי 

  :במחקר ניסויי

  מתופעל> -בלתי תלוי  •

  נמדד> -תלוי  •
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  סוגי קשר

  מזוייף \קשר עקיף 

  ). B(לבין סיבולת גופנית ) A(נניח שהחוקר מנסה למדוד קשר בין פעולות מוסריות 
  . יתכן ובטחון עצמי משפיע גם על פעולות מוסריות וגם על סיבולת גופנית). C(גיל או בטחון עצמי : יתכן וישנו משתנה שלישי כמו

  . B -ל Aולכן אין קשר ישיר בין 
   .קשר עקיף או מזוייףבמקרה זה נאמר שיש 

  :ההבדל בינהם
  . זהו קשר עקיף, אבל הוא חלש B - ל Aיתכן ויש קשר בין 

  .במקרה זה נאמר שזהו קשר מזויף. Cאבל נראה שיש כזה בגלל , B-ל Aאין קשר בכלל בין אם 
  

  הפרכת הסברים חלופיים

  . כאשר החוקר עושה מחקר ניסויי הוא מנסה מראש לחשוב על כל מיני משתנים מעבר למה שהוא בודק כדי להפריך הסברים חלופיים
  . ם הקורס הזהאיך מבצעים הפרכה של הסבר כזה היא מחוץ לתחו

  

  :מה שמאפשר במחקר ניסויי להסיק על סיבתיות

  ביסוס סדר זמנים •

 הפרכת הסברים חלופיים •

  

  סוגי קשרים – 2על תרגיל מספר 

  Bמשפיע של  A: קשר ישיר
  Aמשפיע על  B: קשר ישיר הפוך

  B-ו Aמשפיע על  C: קשר עקיף
  Bמשפיע על ש Cמשפיע על  A: קשר מתווך

  למשל עזרה לאחרים משפיעה על בטחון עצמי שמשפיע על סיבולת גופנית. B -ל Aן ישנו משתנה מתווך בי
ם הבתנאי ש) B(גורם לאנשים להיות פחות חולים בשפעת ) A(למשל חיסון שפעת . Cבתנאי שישנו  Bמשפיע על  A: קשר מותנה

  ) Cתנאי (בריאים באופן כללי 


