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 לדוגמא -בחינה 

 
 

 מבחן חסוי

 

 ללא חומר עזר 

 לוש שעותמשך הבחינה ש 

 יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון. 

  וכולל דף מושגים עמודים, כולל עמוד זה __השאלון כולל. 

 יש להחזיר את השאלון בתום הבחינה 

 תוב מספר זהות בראש כל עמודיש לכ 

 

 

 חלקים: 3הבחינה כוללת 

 .40%יש לענות על כל השאלות. משקל  –חלק א: ארוע מתגלגל 

 (15%)כל שאלה  30%שאלות. משקל  3מתוך  2: יש לבחור בחלק 

 (6%)כל היגד  30%היגדים. משקל  7מתוך  5: יש לבחור גחלק 

 
 
 
 

בהצלחה!
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 (40% –השאלות  ארוע )יש לענות על כל -חלק א 

התלוננו למנכ"ל הארגון  -העובד בשיטת הדיוור הישיר ללקוח  -מנהלי העבודה בארגון "מתנה טובה" 

כי המוקדנים במחלקת המכירות עמוסים בעבודה ולא מספיקים לענות לכל הטלפונים. מנהלי העבודה 

ביל דיווחים על ירידה בקשו מהמנכ"ל לאשר גיוס מוקדנים נוספים ל עבודה. המנכ"ל אשר קיבל במק

דקות. לטענתו, זמן שיחה זה  -8במכירות, העלה נתונים כי זמן שיחה ממוצע בין מוקדן ללקוח הוא כ

ארוך מדי ויש לקצרו. לדבריו "זמן אינו בהכרח איכות, ואם העובדים היו מקצרים בזמן השיחות הם 

העבודה טענו לעומתו שזמן שיחה  היו מספיקים לענות לכל הטלפונים וקצב המכירות היה גדל" מנהלי

 הוא גורם חשוב במתן השירות ללקוח ובמכירת המוצרים.

כדי לפתור סוגיה זו, הציע יועץ ארגוני לבדוק האם ישנה חשיבות למשך זמן השיחה בקביעת שביעות 

הוא שיער שככל שהשיחה ארוכה יותר כך שביעות הרצון של רצונם של הלקוחות מהשירות הטלפוני. 

במטרה לבדוק זאת, התקין היועץ הארגוני בחלק מעמדות המוקדנים מונה מיוחד ח יורדת. הלקו

המודד את זמן השיחה. בכל משמרת, נעשה מעקב אחר זמן השיחות בין המוקדן ללקוח ולאחר סיום 

שאלות קצרות לגבי שביעות רצונם  5השיחה התקשר היועץ אל הלקוחות וביקש מהם לענות על 

סולם  . השאלות התייחסו ליעילות השירות, אדיבות המוקדן, מקצועיותו, וכו'.מהשירות שקיבלו

 הצביע על שביעות רצון גבוהה. 5-הצביע על חוסר שביעות רצון ו 1. 1-5התשובות היה של 

היועץ הארגוני מצא כי ככל שהשיחה התארכה כך שביעות רצונם של הלקוחות היתה נמוכה יותר. 

למנכ"ל לדחות את בקשות מנהלי העבודה, שכן לטענתו זמן שיחה ארוך לאור הממצאים הוא המליץ 

 משפיע באופן שלילי על שביעות רצונו של הלקוח מהשירות.

 

 נקודות( 4ידי היועץ? )-מהי בעיית המחקר כפי שהוצגה על .1

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 נקודות( 4מהי השערת המחקר של היועץ? ) .2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ת(נקודו 3מהו המשתנה התלוי של היועץ? ) .3

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 נקודות(  3מהו המשתנה הבלתי תלוי של היועץ? ) .4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 נקודות( 5מהי ההגדרה התצפיתית של המשתנה הבלתי תלוי? ) .5

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 נקודות( 5הי ההגדרה התצפיתית של המשתנה התלוי? )מ .6

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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הסבר ? )המשתנה הבלתי תלויבאיזו טכניקה של איסוף נתונים השתמשו במערך זה למדידת  .7

 נקודות( 5( )ונמק

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

. לאור הממצאים המליץ היועץ הארגוני למנכ"ל לדחות את בקשות מנהלי העבודה, שכן לטענתו 8

ן להגיע למסקנה זו ניתלקוח מהשירות. האם זמן שיחה ארוך משפיע לרעה על שביעות רצונו של ה

 נקודות( 6? חווה דעתך על טענה זו? נמק. )על סמך סוג המחקר שבוצע

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

( הופתע מהממצאים. הוא בדק ומצא כי שיטות מחקראחד ממנהלי המשמרת )אשר למד . 9

הזמן היה גלוי לעין. לטענתו, אותם מוקדנים אשר האריכו בזמן השיחה מיקום מכשירי מדידת 

ראו את המכשיר, שלא ידעו מהו, חששו למקום עבודתם, ולכן ניסו למכור בכל מחיר את המוצר 

ולדחוק בלקוחות. לכן שביעות רצונם של הלקוחות ירדה. איזו סוגיה הוא מעלה בטענתו זו? 

 נקודות(.5הסבר )

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 (%15)כל שאלה  %30 – בחלק 

 15%מתוכן. משקל כל שאלה  2שאלות פתוחות עליך לענות על  3בחלק זה 

 
חברת "תפל" )שידור בכבלים( חוששת מהתחרות עם שידורי הלווין. עקב כך החליטו בחברה   .1

לערוך סקר שביעות רצון לקוחות. החברה פנתה למכון מחקר וביקשה ממנו לנסח לה שאלון 

רצתה להיות בטוחה  "לפת"שביעות רצון לקוחותיה ולהעבירו בין לקוחותיה.  הנהלת הבוחן את 

 .שביעות רצוןאת המשתנה רק כי השאלון, שחובר, אכן בודק  

ה להנהלה להשתמש בכדי להיות /היית ממליצ )איכות מדד( בדיקת תוקףשל סוג  זהבאי .א

 ה בכך? נמקי. /בטוח

ה להנהלה להשתמש בכדי להיות /היית ממליצ( )איכות מדדבאילו סוגי בדיקת מהימנות  .ב

 ה בכך? הסברי ונמקי./בטוח

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 לניסוי שדה.  מעבדה ניסויי השוואה בין /ערכ. 2

 י בתשובתך, למושגים הבאים: תוקף חיצוני, תוקף פנימי, משתנים /התיחס

 מתערבים.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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חוקרת החליטה לבחון את רמת המחויבות הארגונית של עובדים בארגונים שונים ולבדוק האם . 3

קיים קשר בין שביעות הרצון למחויבות. היא חשבה שכדאי לבחור אנשים מדרגים שונים בארגון 

מהנדגמים מנהלים מדרג  30%מהנדגמים יהיו מנהלים מהדרג הבכיר,  20% -ולכן החליטה ש

עובדים שאינם מנהלים. החוקרת פנתה לארגונים שונים וביקשה לראיין עובדים  50% -הביניים ו

מהדרגים השונים בארגון. באופן כזה עברה החוקרת מספר ארגונים עד שהגיעה למספר הנדגמים 

 שהיה דרוש לה לצורך ביצוע המחקר.

 ?באיזו שיטת דגימה השתמשה החוקרת? מה יתרונות ומה חסרונות שיטה זו 

 ת דגימה אחרת הייתם ממליצים לחוקרת להשתמש, על מנת לדאוג לייצוג הדרגים באיזו שיט

 השונים במדגם? נמקו.

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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 (%6)כל שאלה  %30 – גחלק 

 .6%מתוכן. משקל כל שאלה  5שאלות נכון/לא נכון עליך לענות על  7בחלק זה

 ציין האם לדעתך, ההיגד נכון או לא נכון. נמק קביעתך. תשובה ללא נימוק לא תתקבל.

 

סל" ניתן -כאשר רוצים לבצע מחקר בקרב לקוחות מועדון הלקוחות של רשת "שופר. 1

 ב"דגימת נוחות" בלבד,  מכיוון שלא ניתן להשתמש בכל דגימה הסתברותית.להשתמש 

 נכון   /   לא נכון

          ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 _____________________         _________________________________________ 

'עד שאלה ההתפלגות של . בשאלון שהועבר בין עובדי הארגון א.א.שירותים, עלה כי  ה2

מהנחקרים ענו שהם שבעי  48%כמה אתה שבע רצון מהתנאים הפיזיים בעבודה'   היא: 

ענו במידה  13%ו ענו שהם שבעי רצון במידה גבוהה 39%רצון במידה גבוהה מאד,

בינונית. הדבר מצביע על כך  כי  בארגון זה התנאים הפיזיים משביעי רצון לתפיסת 

 העובדים.

 נכון   /   לא נכון

          ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________ 

 . אנונימיות משמעה שמירת פרטי הנבדקים חסויים3

 נכון   /   לא נכון

          ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________

שאלות לבחינת מידת הנכונות לקחת סיכונים בהשקעות. לאחר  10. חוקר חיבר שאלון בן 4

ט אחר. זוהי שהעביר את השאלונים בדק החוקר את המתאם שבין כל פריט בשאלון לכל פרי

 דוגמא לבדיקת מהימנות שחזור.

 נכון   /   לא נכון

          ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________         _______________ 

 
"כפל עיוורון" זהו מצב שבו הן הנבדקים והן הנסיין לא יודעים מי שייך לקבוצת הניסוי ומי לקבוצת . 5

 הביקורת  

 נכון   /   לא נכון

          ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________ 

 . אם מדד אינו ממצה, הרי שהוא בוודאי אינו בלבדי. 6
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 נכון   /   לא נכון

          ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________ 

  

 כדי להגיע להסבר סיבתי  נדרש רק קשר בין שני המשתנים ופיקוח על משתנים מתערבים. 7

 נכון   /   לא נכון

 _____         _________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________ 

 

 

 מדעייציה, ידע אינטוא , דבקות, סמכותמקורות הידע האנושי: 

 : רלבנטית, אמפיריתקביעה מדעית

 : לוגית, דטרמיניסטית, מכלילה, אוביקטיבית, פומבית שיחזורמאפייני הגישה המדעית

 דדוקטיבי, אינדוקטיבי, מעגל המדע

 תיאוריה, השערה, משתנה תלוי, משתנה בלתי תלוי, קשר ישיר, קשר מותנה, קשר מזויף, משתנה מתווך

 : סיבתי, תיאורי, מתאמימטרות מחקר

 : סיבתי, תיאורי, מתאמימערך המחקר

 שלושת התנאים לסיבתיות

 הגדרה תיאורטית, הגדרה תצפיתית, מיצוי ובלבדיות

 :איכות המדידה

 עיוני מול אפירי/פרגמטיתוקף : 

 נראה, תוכןתוקף עיוני : 

 ניבוי, בו זמני, לאחר מעשה –: תוקף קריטריון תוקף פרגמטי 

 מהימנות שחזור/מהימנות כיציבות, מהימנות שוות ערך/מבחנים מקבילים/אקויולנטיות, מהימנות  :מהימנות

 פריט/אלפא קרונבאך, מהימנות בין שופטים-כעקביות פנימית: חלוקה לחצי, מתאם פריט מדד, מתאם פריט

 רגישות 

 

 מדד מורכב, מדד ליקרט, רצייה חברתיתכללי כתיבת שאלון,  :שאלון

 וף נתונים/כלי מדידה:שיטות לאיס

 שאלון, תצפית )משתתפת, מהצד, גלויה, סמויה(, ראיון, קבוצות מיקוד

 מדידה )כלי מדידה( בלתי תגובתית: ניתוח תוכן, ניתוח סטטיסטיקות קימות, איסוף עקבות

 : דגימה

 , מדגםאוכלוסיית מחקר, אוכלוסיית דגימה/מדגם, אלמנט, יחידת דגימה, מסגרת דגימה/רשימת דגימה

 אשכולות., שכבות, שיטתית עם התחלה אקראית, אקראית פשוטה דגימה הסתברותית:

 , מקרית ולא אקראיתדגימה לא הסתברותית: 

 כדור שלג  , נוחות/מזדמן , מטרה/שיפוטי , מכסה

 :מערך/תכן מחקר
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 יוורון כפול, התנאים : ניסוי מעבדה, ניסוי שדה, טפלול, קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת, הצבה אקראית,עניסוי

 R ,X ,O, לסיבתיות של לזרספלד, מערכי ניסוי אמיתיים, מערכים דמויי ניסוי

 ניסוי בטבע 

  :מחקר שדה 

o )מחקרי מעקב על פני זמן )פאנל, בני מחזור, מגמה 

o מחקר חתך רוחב 

 סקר 

  :תוקף מערך המחקר 

o  משתנים מתערבים, משתנים מפוקחים  -תוקף פנימי 

 ליזם ניסויי, הכללהריא –תוקף חיצוני 

 מחקר איכותי/איכותני
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 לדוגמא -בחינה 

 פיתרון
 

 מבחן חסוי

 

 ללא חומר עזר 

 לוש שעותמשך הבחינה ש 

 יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון. 

 דף מושגים. השאלון כולל __ עמודים, כולל עמוד זה וכולל 

 יש להחזיר את השאלון בתום הבחינה 

 יש לכתוב מספר זהות בראש כל עמוד 

 

 

 חלקים: 4הבחינה כוללת 

 .40%יש לענות על כל השאלות. משקל  –חלק א: ארוע מתגלגל 

 (15%)כל שאלה  30%שאלות. משקל  3מתוך  2: יש לבחור בחלק 

 (6%יגד )כל ה 30%היגדים. משקל  7מתוך  5: יש לבחור גחלק 

 
 
 
 

בהצלחה!
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 (35% –ארוע )יש לענות על כל השאלות  -חלק א 

התלוננו למנכ"ל הארגון  -העובד בשיטת הדיוור הישיר ללקוח  -מנהלי העבודה בארגון "מתנה טובה" 

כי המוקדנים במחלקת המכירות עמוסים בעבודה ולא מספיקים לענות לכל הטלפונים. מנהלי העבודה 

גיוס מוקדנים נוספים ל עבודה. המנכ"ל אשר קיבל במקביל דיווחים על ירידה  בקשו מהמנכ"ל לאשר

דקות. לטענתו, זמן שיחה זה  -8במכירות, העלה נתונים כי זמן שיחה ממוצע בין מוקדן ללקוח הוא כ

ארוך מדי ויש לקצרו. לדבריו "זמן אינו בהכרח איכות, ואם העובדים היו מקצרים בזמן השיחות הם 

ים לענות לכל הטלפונים וקצב המכירות היה גדל" מנהלי העבודה טענו לעומתו שזמן שיחה היו מספיק

 הוא גורם חשוב במתן השירות ללקוח ובמכירת המוצרים.

כדי לפתור סוגיה זו, הציע יועץ ארגוני לבדוק האם ישנה חשיבות למשך זמן השיחה בקביעת שביעות 

ער שככל שהשיחה ארוכה יותר כך שביעות הרצון של הוא שירצונם של הלקוחות מהשירות הטלפוני. 

במטרה לבדוק זאת, התקין היועץ הארגוני בחלק מעמדות המוקדנים מונה מיוחד הלקוח יורדת. 

המודד את זמן השיחה. בכל משמרת, נעשה מעקב אחר זמן השיחות בין המוקדן ללקוח ולאחר סיום 

שאלות קצרות לגבי שביעות רצונם  5על השיחה התקשר היועץ אל הלקוחות וביקש מהם לענות 

סולם  מהשירות שקיבלו. השאלות התייחסו ליעילות השירות, אדיבות המוקדן, מקצועיותו, וכו'.

 הצביע על שביעות רצון גבוהה. 5-הצביע על חוסר שביעות רצון ו 1. 1-5התשובות היה של 

הלקוחות היתה נמוכה יותר.  היועץ הארגוני מצא כי ככל שהשיחה התארכה כך שביעות רצונם של

לאור הממצאים הוא המליץ למנכ"ל לדחות את בקשות מנהלי העבודה, שכן לטענתו זמן שיחה ארוך 

 משפיע באופן שלילי על שביעות רצונו של הלקוח מהשירות.

 

 נקודות( 4ידי היועץ? )-מהי בעיית המחקר כפי שהוצגה על .1

 ?עות רצונם של הלקוחות מהשירות הטלפוניהאם ישנה חשיבות למשך זמן השיחה בקביעת שבי

 נקודות( 4מהי השערת המחקר של היועץ? ) .2

 ככל שהשיחה ארוכה יותר כך שביעות הרצון של הלקוח יורדת.

 נקודות( 3מהו המשתנה התלוי של היועץ? ) .3

 שביעות רצון של הלקוח

 נקודות(  3מהו המשתנה הבלתי תלוי של היועץ? ) .4

 אורך השיחה

 נקודות( 5צפיתית של המשתנה הבלתי תלוי? )מהי ההגדרה הת .5

התקין היועץ הארגוני בחלק מעמדות המוקדנים מונה מיוחד המודד את זמן השיחה. בכל 

 משמרת, נעשה מעקב אחר זמן השיחות בין המוקדן ללקוח

 נקודות( 5מהי ההגדרה התצפיתית של המשתנה התלוי? ) .6

שאלות קצרות לגבי שביעות רצונם מהשירות  5התקשר היועץ אל הלקוחות וביקש מהם לענות על 

סולם התשובות  שקיבלו. השאלות התייחסו ליעילות השירות, אדיבות המוקדן, מקצועיותו, וכו'.

 הצביע על שביעות רצון גבוהה. 5-הצביע על חוסר שביעות רצון ו 1. 1-5היה של 

? )הסבר לתי תלויהמשתנה הבבאיזו טכניקה של איסוף נתונים השתמשו במערך זה למדידת  .7

 נקודות( 5( )ונמק
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עקב אחר השיחות בלי לשאול שאלות או לראיין. חוסר התגובתיות נובע  –כניקה אל תגובתית ט

 מכך שההתערבות לא היתה ידועה

. לאור הממצאים המליץ היועץ הארגוני למנכ"ל לדחות את בקשות מנהלי העבודה, שכן לטענתו 8

ניתן להגיע למסקנה זו יעות רצונו של הלקוח מהשירות. האם זמן שיחה ארוך משפיע לרעה על שב

 נקודות( 6? חווה דעתך על טענה זו? נמק. )על סמך סוג המחקר שבוצע

לא ניתן להגיע למסקנה כזו כי לא נעשה ניסוי ולכן לא ניתן לדון בהשפעה. יכולים להיות משתנים 

 מתערבים

 

ופתע מהממצאים. הוא בדק ומצא כי ( השיטות מחקראחד ממנהלי המשמרת )אשר למד . 9

מיקום מכשירי מדידת הזמן היה גלוי לעין. לטענתו, אותם מוקדנים אשר האריכו בזמן השיחה 

ראו את המכשיר, שלא ידעו מהו, חששו למקום עבודתם, ולכן ניסו למכור בכל מחיר את המוצר 

הוא מעלה בטענתו זו? ולדחוק בלקוחות. לכן שביעות רצונם של הלקוחות ירדה. איזו סוגיה 

 נקודות(.5הסבר )

 מנהל המשמרת דן באפשרות של משתנה מתערב ופגיעה בתוקף הפנימי של המחקר
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 (%15)כל שאלה  %30 – בחלק 

 15%מתוכן. משקל כל שאלה  2שאלות פתוחות עליך לענות על  3בחלק זה 

 
עקב כך החליטו חברת "תפל" )שידור בכבלים( חוששת מהתחרות עם שידורי הלווין. . 1

בחברה לערוך סקר שביעות רצון לקוחות. החברה פנתה למכון מחקר וביקשה ממנו לנסח לה 

רצתה  "לפת"שאלון הבוחן את שביעות רצון לקוחותיה ולהעבירו בין לקוחותיה.  הנהלת 

 .שביעות רצוןאת המשתנה רק להיות בטוחה כי השאלון, שחובר, אכן בודק  

ה להנהלה להשתמש בכדי להיות /היית ממליצ )איכות מדד( תוקף בדיקתשל סוג  זהבאיא. 

 ה בכך? נמקי. /בטוח

ה להנהלה להשתמש בכדי להיות /היית ממליצ)איכות מדד( באילו סוגי בדיקת מהימנות ב. 

 ה בכך? הסברי ונמקי./בטוח

 תוקף.הא. תוקף תוכן אפשרי, ובו זמני. יש לפרט כמובן כיצד זה נעשה, ומה המשמעות של סוג 
ב. מהימנות שחזור, ומהימנות כעקביות פנימית, וגם אקויולניטיות. יש להסביר ולבחור את טוב 

 ביותר בעיניכם
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 לניסוי שדה.  מעבדה ניסוי. ערכ/י השוואה בין 2

  התיחס/י בתשובתך, למושגים הבאים: תוקף חיצוני, תוקף פנימי, משתנים

 מתערבים.

 ים מענה למטרה סיבתיתשניהם מערכי מחקר סיבתיים המאפשר

 וחיצוני נמוךבשל עמידה בשלושת התנאים של לזרספלד לשניהם תוקף פנימי גבוה 

מעבדה בניסוי  שמדובר בסיטואציה מלאכותית ובמדגם קטן ולא מייצג.מכיוון 

התוקף הפנימי גבוה יותר כי ניתן לפקח על משתנים מתערבים בעזרת תנאי המעבדה, 

עלולים להיות משתנים נמצאים בסביבה הטבעית ולכן  בעוד בניסוי שדה הנחקרים

בניסוי שדה מכיוון שזה  מתערבים ולא מפוקחים. מנגד תוקף חיצוני יהיה גבוה יותר

 נעשה בסביבה הטבעית של הנחקרים ולכן יש רמה מסוימת של ריאליזם ניסויי.

שונים ולבדוק האם חוקרת החליטה לבחון את רמת המחויבות הארגונית של עובדים בארגונים . 3

קיים קשר בין שביעות הרצון למחויבות. היא חשבה שכדאי לבחור אנשים מדרגים שונים בארגון 

מהנדגמים מנהלים מדרג  30%מהנדגמים יהיו מנהלים מהדרג הבכיר,  20% -ולכן החליטה ש

ובדים עובדים שאינם מנהלים. החוקרת פנתה לארגונים שונים וביקשה לראיין ע 50% -הביניים ו

מהדרגים השונים בארגון. באופן כזה עברה החוקרת מספר ארגונים עד שהגיעה למספר הנדגמים 

 שהיה דרוש לה לצורך ביצוע המחקר.

 ?באיזו שיטת דגימה השתמשה החוקרת? מה יתרונות ומה חסרונות שיטה זו 

יש כאן מכסות של קבוצות מסוימות אך אין דגימה אקראית ולכן זה  –דגימת מכסה 

 לא שכבות אלא מכסה.

  באיזו שיטת דגימה אחרת הייתם ממליצים לחוקרת להשתמש, על מנת לדאוג לייצוג הדרגים

 השונים במדגם? נמקו.

המומלץ לתורכיה זה רק שכבות כי הסתברותית והיא יכולה לקבל ייצוג לכל סוג 

 אוכלוסיה שהיא מעוניינת בה )מנהלים, עובדים וכו'(

 

 (   6 )כל שאלה %03 – גחלק 

 .6%מתוכן. משקל כל שאלה  5שאלות נכון/לא נכון עליך לענות על  7בחלק זה 

 ציין האם לדעתך, ההיגד נכון או לא נכון. נמק קביעתך. תשובה ללא נימוק לא תתקבל.

 

סל" ניתן -כאשר רוצים לבצע מחקר בקרב לקוחות מועדון הלקוחות של רשת "שופר. 1

 יוון שלא ניתן להשתמש בכל דגימה הסתברותית.להשתמש ב"דגימת נוחות" בלבד,  מכ

 לא נכוןנכון   /   

  יש רשימה של חברי המועדון ולכן ניתן הסתברותי

'עד שאלה ההתפלגות של . בשאלון שהועבר בין עובדי הארגון א.א.שירותים, עלה כי  ה2

 מהנחקרים ענו שהם שבעי 48%כמה אתה שבע רצון מהתנאים הפיזיים בעבודה'   היא: 

ענו במידה  13%ענו שהם שבעי רצון במידה גבוהה ו 39%רצון במידה גבוהה מאד,

בינונית. הדבר מצביע על כך  כי  בארגון זה התנאים הפיזיים משביעי רצון לתפיסת 

 העובדים.
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 לא נכוןנכון   /   

   זה מצביע על חוסר רגישות

 . אנונימיות משמעה שמירת פרטי הנבדקים חסויים3

 לא נכון נכון   /  

 אנונימיות זה אי לקיחת פרטים. חיסיון זה לקיחת פרטי הנבדקים ושמירה על חסיונם.

שאלות לבחינת מידת הנכונות לקחת סיכונים בהשקעות. לאחר  10. חוקר חיבר שאלון בן 4 

שהעביר את השאלונים בדק החוקר את המתאם שבין כל פריט בשאלון לכל פריט אחר. זוהי 

 מנות שחזור.דוגמא לבדיקת מהי

 לא נכון נכון   /  

 מהימנות כעקביות פנימית

 
"כפל עיוורון" זהו מצב שבו הן הנבדקים והן הנסיין לא יודעים מי שייך לקבוצת הניסוי ומי לקבוצת . 5

 הביקורת  

 /   לא נכון   נכון

  כך נמנעות בעיות של תוקף פנימי ואין הטיה של ידיעת הנסיין או הנחקר על התוצאות

 . אם מדד אינו ממצה, הרי שהוא בוודאי אינו בלבדי. 6

 לא נכוןנכון   /   

יכול להיות שהוא כולל את כל עולם התוכן אך כולל גם דברים שאינם שייכם לעולם התוכן של 

 המשתנה

  

 כדי להגיע להסבר סיבתי  נדרש רק קשר בין שני המשתנים ופיקוח על משתנים מתערבים. 7

 לא נכון נכון   /  

 נדרש גם טפלול 
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 מדעיאינטואיציה, ידע  , דבקות, סמכותמקורות הידע האנושי: 

 : רלבנטית, אמפיריתקביעה מדעית

 : לוגית, דטרמיניסטית, מכלילה, אוביקטיבית, פומבית שיחזורמאפייני הגישה המדעית

 דדוקטיבי, אינדוקטיבי, מעגל המדע

 וי, קשר ישיר, קשר מותנה, קשר מזויף, משתנה מתווךתיאוריה, השערה, משתנה תלוי, משתנה בלתי תל

 : סיבתי, תיאורי, מתאמימטרות מחקר

 : סיבתי, תיאורי, מתאמימערך המחקר

 שלושת התנאים לסיבתיות

 הגדרה תיאורטית, הגדרה תצפיתית, מיצוי ובלבדיות

 :איכות המדידה

 עיוני מול אפירי/פרגמטיתוקף : 

 נראה, תוכןתוקף עיוני : 

 ניבוי, בו זמני, לאחר מעשה –: תוקף קריטריון פרגמטי תוקף 

 מהימנות שחזור/מהימנות כיציבות, מהימנות שוות ערך/מבחנים מקבילים/אקויולנטיות, מהימנות מהימנות :

 פריט/אלפא קרונבאך, מהימנות בין שופטים-כעקביות פנימית: חלוקה לחצי, מתאם פריט מדד, מתאם פריט

 רגישות 

 

 כתיבת שאלון, מדד מורכב, מדד ליקרט, רצייה חברתית: כללי שאלון

 שיטות לאיסוף נתונים/כלי מדידה:

 שאלון, תצפית )משתתפת, מהצד, גלויה, סמויה(, ראיון, קבוצות מיקוד

 מדידה )כלי מדידה( בלתי תגובתית: ניתוח תוכן, ניתוח סטטיסטיקות קימות, איסוף עקבות

 : דגימה

 , מדגםת דגימה/מדגם, אלמנט, יחידת דגימה, מסגרת דגימה/רשימת דגימהאוכלוסיית מחקר, אוכלוסיי

 אשכולות., שכבות, שיטתית עם התחלה אקראית, אקראית פשוטה דגימה הסתברותית:

 , מקרית ולא אקראיתדגימה לא הסתברותית: 

 כדור שלג  , נוחות/מזדמן , מטרה/שיפוטי , מכסה

 :מערך/תכן מחקר

 יסוי שדה, טפלול, קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת, הצבה אקראית,עיוורון כפול, התנאים : ניסוי מעבדה, נניסוי

 R,X ,O, לסיבתיות של לזרספלד, מערכי ניסוי אמיתיים, מערכים דמויי ניסוי

 ניסוי בטבע 

  :מחקר שדה 

o )מחקרי מעקב על פני זמן )פאנל, בני מחזור, מגמה 

o מחקר חתך רוחב 

 סקר 

  :תוקף מערך המחקר 

o משתנים מתערבים, משתנים מפוקחים  -נימי תוקף פ 

 ריאליזם ניסויי, הכללה –תוקף חיצוני 

 מחקר איכותי/איכותני



 מ"ז ____________                                    

 17 

 


