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 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס א.

ולהכיר אמפירי, -מטרת הקורס היא ללמוד את עקרונות המחקר הכמותימטרות על 

 . בסיסיות פרוצדורות סטטיסטיות

 

 :מטרות ספציפיותב. 

. ידע להבנת מושגים בסיסיים במחקר 1הקורס אמור ללמד את המיומנויות הבאות: 

. ידע בבחירת פרוצדורה סטטיסטית 3ת המחקר. ו. ידע לניסוח שאל2ובסטטיסטיקה. 

 ת מחקריות.. ידע בשימוש בנתונים לבחירת שאלו4המתאימה לשאלה המחקרית. 

 מיומנות בפענוח דפי פלטים. .5

 

סטטיסטיקה ; , סוגי משתניםתהליך עבודת החוקר –כולל: שיטות מחקר  תוכן הקורס ג.

ניתוחי גורמים )תוקף המנויות ותיאורית כולל מתאמים; תהליך דגימה; מערכי מחקר; מ

 תלויים בלתי למדגמים Tמבחני ; סטטיסטיקה היסקית: בדיקת השערות ומובהקות; מבנה(

 ניתוחי שונות בסיסיים.ו ומדגמים תלויים

 .פרוצדורות סטטיסטיותלמחקר  מערכיהתאמה בין 
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