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 מרצה: ד"ר אפרת בראל
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 מטרות הקורס:

 הקורס יחשוף את משתתפיו לשלושה מוקדי ליבה בעשיה המחקרית בשירותי אנוש:  .9

  שיטות מחקר כמותיות והבסיס הסטטיסטי 

 משתניים(-ססטיסטיקה תיאורית והסקתית למתקדמים )כולל ניתוחים רב 

 כתיבה מדעית 

 הקורס יקנה כלים לקריאה, ניתוח וכתיבה של מאמר מחקרי על כל רכיביו. .9

 

 :נושאי הקורס

מבוא לשיטות מחקר: ממושגים למשתנים, שאלת מחקר, השערת מחקר ומבנה המאמר  .9

 המדעי

 מערכי מחקר .9

 מהימנות ותוקף כלי המחקר )ודרכי החישוב( .4

סטטיסטיקה תיאורית: הצגה טבלאית וגרפית של סוגי משתנים; סולמות מדידה; מדדי  .3

 מרכז ופיזור

 סוג ראשון ושני, בדיקת השערותמבוא לסטטיטיקה הסקתית: התפלגות דגימה, טעות מ .3

 מדדי קשר .2

 tמבחני  .7

 משתני(-כיווני; רב -כיווני ומבחני המשך; רב-ניתוחי שונות )חד .3

 רגרסיה )פשוטה, מרובה: סימולטנית, היררכית, בצעדים, לוגיסטית( .1

 עקרונות הכתיבה המדעית  .91

 ניתוח מתודלוגי וסטטיסטי של מאמרים מדעיים בשירותי אנוש .99

 חובות הקורס:
 מן הציון הסופי 91% –גשת תרגילים שוטפים במהלך כל השנה והגשת עבודה מסכמת ה

 מן הציון הסופי 11% –בחינה מסכמת 
 רשימת מקורות:

 אקדמון. . ירושלים:סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים" .(9113אייזנבך, ר. )
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-. תלממדגם לאוכלוסיה  : שיטות לתיאור וניתוח נתונים והיסקמבוא לסטטיסטיקה .(9114בייט מרום, ר. )

 עם עובד. אביב:

       אביב: האוניברסיטה -תל מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה.(. 9114זמיר, ש. ובייט מרום, ר. )

 הפתוחה .      

 בדרך הקלה, יישומים סטטיסטיים במחשב בשיטת צעד אחר צעד )מהדורה    SPSS(. 9112משיח איזנברג, מ. )

  . בהוצאת לומדן.שלישית(     

 אביב: עם עובד.-. תלשיטות מחקר במדעי החברה )מהדורה שישית((. 9113ד. ונחמיאס ח. ) נחמיאס,
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