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: הקורס יקנה ידע בסטטיסטיקה ושיטות מחקר המתאים לרמה הנדרשת לביצוע עבודת מטרות הקורס

עובדים בתחום שירותי אנוש. תזה מחקרית בתחום שירותי אנוש. ידע זה שימושי גם עבור הסמינר ו/או 
באופן ספציפי, נלמד בקורס כיצד לבנות שאלון, לאסוף נתונים, לנתח נתונים ולהציגם. כמו כן, נלמד 

 היכן ניתן ליישם את הכלים הללו בשירות התחומים של משאבי אנוש ותחומים שירותיים.
. שעורי הבית יכללו גם לניתוח הנתונים SPSS -ו ,EXCELכחלק מהקורס, נלמד להשתמש בתוכנות 
 תרגילים שיש לפתור בעזרת תוכנות אלה.

 
 דרישות הקורס

 מהציון הסופי( 20%) בצוותים -ומטלה מסכמת  הגשת תרגילים שוטפים במהלך כל הקורס .1

 מהציון הסופי(  80%)מבחן מסכם  .2

 ישוקלל עם ציון, וציון הבחינה ס( כדי לעבור את הקור61חובה לקבל ציון עובר בבחינה ) .3

 ציון עובר בבחינה ועבור מי שקיבלרק המטלות הצוותי 

 נושאי הקורס
מבוא לשיטות מחקר: משתנים, שאלת מחקר, השערת מחקר ומבנה המאמר המדעי; מערכי  .1

 מחקר )מה אני רוצה לבדוק וכיצד עליי לבדוק זאת(

 מהימנות ותוקף כלי המחקר )באיזה כלים להשתמש(, כולל עקרונות בבניית שאלונים .2

 איסוף נתונים .3

ם; סולמות מדידה; מדדי מרכז סטטיסטיקה תיאורית: הצגה טבלאית וגרפית של סוגי משתני .4

 ופיזור

 מבוא לסטטיטיקה הסקתית: התפלגות דגימה, טעות מסוג ראשון ושני, בדיקת השערות .5

 מדדי קשר .6

 ניתוחי שונות ; tמבחני  .7

 רגרסיה .8

עקרונות הכתיבה המדעית )כיצד להציג את הנתונים שניתחתי, מהן המסקנות העולות מן  .9

 הנתונים(

 
בכל מפגש בו תינתן וחלק מעשי. כמו כן,  שים יכללו חלק תאורטימרבית המפגמבנה המפגשים: 

על הנתונים  תתבצע הדגמה. ההמטלה הנדרשתביצוע יכיל הדגמה של  , המפגשלשבוע הבאמטלה 
 2-3. הסטודנטים יעבדו לאורך הסמסטר בצוותים של והמטלה תתבצע על הנתונים הצוותיים הכיתתיים

 התוצר הצוותי תיגישו א . בחלק מהשבועותהתוצר הצוותי שלהםסטודנטים ומשבוע לשבוע יפתחו את 
 ויקבלו פידבק. מודלהדרך מערכת 
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 סטודנטים יקרים, 

  

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: ות אנא פנושבגינה אתם זקוקים להתאמו

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

  

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.ilדוא"ל  

  

קוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וז
 .סמוך לתחילת הקורסאליי בשעות הקבלה או במייל ב

 

 
  


