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 לתואר שני בסיעוד א׳ סטטיסטיקה ושיטות מחקר  

 שנה: תשפ״ג 2022-2023

 יום ושעה: ימי שני 8:00-10:00

4824 22 מספר הקורס:  

יהודית חסידהד״ר  שם המרצה:  

שיעור סוג הקורס:  

 מטרות הקורס

 מושגים מרכזיים בשיטות מחקר כמותיותלמידה של   .1

 יכולת ניתוח נתונים על פי שאלות מחקר .2

 התנסות בקריאת מחקרים כמותיים  .3

 יכולת ניסוח ממצאים מתוך מבחנים סטטיסטיים .4
 

 תוכנית שיעורים

 נושא מספר שיעור 

 שאלות מחקר והשערות מחקר במחקר כמותי 1

 משתנים וסולמות מדידה 2

 ומערכי מחקראופרציונליזציה  3

 מדדי מרכז ופיזור  4

 מבחנים סטטיסטיים וקבלת החלטות )מובהקות( 5

 מבחן חי בריבוע 6

 מבחן טי 7

 תרגול בקריאת מאמר כמותי 8

 מבחן אנובה 9

 מתאם ספירמן ופירסון 10

 מהימנות אלפא של קרונבך 11

 תרגול בקריאת מאמר כמותי 12

 חזרה למבחן 13

 

 

 מתכונת הקורס

 יועבר באמצעות הרצאה ותרגול.הקורס 
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 (.100%מבחן בסוף הקורס ) הרכב הציון: 

 

 )תוצאות למידה(: תהיינה מסוגלות ותבסיום הקורס הסטודנטי

 לקרוא ולהבין ספרות מחקר המבוססת על מחקר כמותי .1

 להתאים מבחנים סטטיסטיים לשאלות מחקר .2

 אותלבצע את המבחנים שנלמדו בקורס ולקרוא נכון את התוצ .3

 להפיק משמעות מתוך תוצאות המבחנים ולחבר לשאלת המחקר .4

 

 

 רשימת קריאה:

 .. ירושלים: אקדמוןסטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים(. 2003אייזבך, ר׳ )
 

 רעננה:  עקרונות המחקר. כרך א׳.. שיטות מחקר במדעי החברה(. 2005בייט מרום, ר׳ וספורטה, ק׳ )
 האוניברסיטה הפתוחה.

  (. סגנונות קבלת החלטות של נשים מהתרבות היהודית בישראל 2015, א׳, קדמון, א׳, פירס, פ׳ והוברט, א׳ )ג׳אן

 .24-16עמ׳ (. 1בטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל, כרך כ״ז )העומדות לעבור ביופסיה עקב ממצא חשוד בשד. 

, 1-5יחידות  ׳. : כרך אלתלמידי מדעי החברהמבוא לסטטיסטיקה (. 2005זמיר, ש׳, בייט מרום, ר׳ וברקן, ס׳ )
 . תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.סטטיסטיקה תיאורית

בטאון הסיעוד (. עמדות כלפי המוות: השוואה בין אחיות לעובדות סוציאליות. 2010פלג, ג׳ ליכטנטריט, ר׳ )
 .22-14עמ׳  (.1האונקולוגי בישראל, כרך י״ט )

 . האוניברסיטה הפתוחה.SPSS –דה ל מדריך למי(. 2009) ׳רוביו, א

 . הוצאת מכון שרידSPSS for Windowsהמדריך העברי למשתמש בתוכנית (. 2006) ׳ושריד, י ׳שריד, מ
 

 

 
 

 
 
 


