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 אוניברסיטת חיפה

 החוג לשירותי אנוש

 סטטיסטיקה א'מבוא לסילבוס הקורס: 

 "הסמסטר א' תשע

 בראלאפרת ד"ר מרצה: 

 גב' ורד פליט: תמתרגל

 03:80-00:00יום ד' : השיעור מועד

 נ"ז 9שש"ס  9

 בתיאום מראש 91:11-99:11 ד'שעות קבלה: יום 

  efrat@plazit.comדואר אלקטרוני 

 

 מטרות הקורס:

 תיאורית: איסוף, תיאור וניתוח נתונים, קשרים סטטיסטיים.הקניית מושגי יסוד בסטטיסטיקה 

 
 נושאי הקורס:

 . מבוא לשיטות מחקר: קווי ההיכר של החשיבה המדעית, שלבי עבודת החוקר וסוגי מחקר.9

 סווג משתנים לאיכותי וכמותי, בדיד ורציף ולסולמות מדידה.ממושגים למשתנים: . 9

 בוד נתונים: תיאור וארגון של נתונים באמצעות טבלאות וגרפים.. עי4

 . מדדי מרכז ותכונותיהם: שכיח, חציון וממוצע.3

 , שונות וסטיית תקן.טווח. מדדי פיזור ותכונותיהם: 3

 טיפול במשתנה נורמלי סטנדרטי. –התפלגות נורמלית  .2

 . התפלגות נורמלית ושברונים.7

 סטיקה תיאורית.בסטטי SPSS. ניתוח פלטי 3

2. מדדי קשר: 1
χ.ספירמן, פירסון , 

 
 דרישות הקורס:

 נוכחות בכל השיעורים.. 9

 מהציון הסופי.  91%. הגשת תרגילים שוטפים במהלך הקורס המהווים 9

 .39מהציון הסופי. ציון עובר  31% –. בחינת סוף סמסטר 4

 

 ספרי עזר:

 אקדמון. . ירושלים:טיסטיקאים"סטטיסטיקה ל"לא סט .(9113אייזנבך, ר. )

. לאוכלוסיה : שיטות לתיאור וניתוח נתונים והיסק  ממדגם מבוא לסטטיסטיקה .(9114בייט מרום, ר. )

 עם עובד. אביב:-תל



 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

  01:11-00:11מזכירות החוג: שעות קבלה: 
 

 
 

4313343מיקוד   911שד' אבא חושי  ר הכרמל, חיפה ה     | Mount Carmel, Haifa 49113 

Phone: 179-3-3931723: 'טל E-mail: isilver1@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 179-3-3939282 :פקס 
Phone: 972-4- 3930407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-3931132 

 
 
 

האוניברסיטה      אביב:-תל מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה. .(9114) , ר.בייט מרום, ש. וזמיר
       הפתוחה .
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 סמסטר נעים ובהצלחה!
 

 


