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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרות על מטרת הקורס היא ללמוד את עקרונות המחקר הכמותי-אמפירי ,ולהכיר
פרוצדורות סטטיסטיות בסיסיות.

ב .מטרות ספציפיות:
הקורס אמור ללמד את המיומנויות הבאות .1 :ידע להבנת מושגים בסיסיים במחקר
ובסטטיסטיקה .2 .ידע לניסוח שאלות המחקר .3 .ידע בבחירת פרוצדורה סטטיסטית
המתאימה לשאלה המחקרית .4 .ידע בשימוש בנתונים לבחירת שאלות מחקריות.
 .5מיומנות בפענוח דפי פלטים.
ג .תוכן הקורס כולל :שיטות מחקר – תהליך עבודת החוקר ,סוגי משתנים; סטטיסטיקה
תיאורית כולל מתאמים; תהליך דגימה; מערכי מחקר; מהמנויות וניתוחי גורמים (תוקף
מבנה); סטטיסטיקה היסקית :בדיקת השערות ומובהקות; מבחני  Tלמדגמים בלתי תלויים
ומדגמים תלויים וניתוחי שונות בסיסיים.
התאמה בין מערכי מחקר לפרוצדורות סטטיסטיות.

ד .מהלך השיעורים :פרונטלי וניתוח פלטים.
חלק א'
מס'
השיעור

נושא השיעור

1-2

היכרות עם עולם המחקר – מהו מדע? ; מודל עבודת החוקר; סוגי משתנים ומדידה.

3-4

סטטיסטיקה תיאורית :לוח שכיחויות ותרשימים.

5

מדדי מרכז

6-7

תרגול מדדי מרכז

8-9

מדדי פיזור ,מיקום יחסי ומאפייני התפלגות נורמלית.

10-11

תרגול מדדי פיזור ,מיקום יחסי ומאפייני התפלגות נורמלית.

12

חיבור החומר הלימודי עם תוכנת ה SPSS -ולמודל כתיבת עבודת מחקר

13-14

חזרה לבחינה – סמסטר א'
חלק ב'

מס'
השיעור

נושא השיעור

1-2

מהימנות ותוקף של כלי המחקר

3-4

סטטיסטיקה היסקית :בדיקת השערות ומובהקות.

5-6

מבחן מתאם פירסון ומבחן חי בריבוע

7-8

מבחן  tלשני מדגמים בלתי תלויים ומבחן  tלשני מדגמים תלויים

9-10

ניתוח שונות אנובה חד כיווני.

11-13

חזרה לבחינה – סמסטר ב'

ה .חובות הקורס:
נוכחות חובה
מרכיבי הציון הסופי:

מבחן  50%סמסטר א' ומבחן  50%סמסטר ב'.
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