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בקורס.
הערכת הסטודנטים בקורס :מבחן מסכם

נושאי הקורס:
מטלה

מס'
שיעור

תאריך

נושא

1

16.10

מבוא לקורס ,מחקר כמותי ומחקר איכותני ,שיטות מחקר.

2

23.10

הגדרת המחקר ,שלבים בעריכת מחקר ,בעית המחקר ,סקירת ספרות ,השערות ומטרות
המחקר.

3

30.10

המדגם :שיטות דגימה ,טעויות בדגימה ,מדגם מייצג ,עקרונות בבחירת מדגם ,תקפות המדגם,
אתיקה במחקר ,כתיבת תיאור המדגם.

4

6.11

סיור התוכנית – אין שעור

5

13.11

הדרכה בספריה בנושא מיומנויות חיפוש .יתקיים בכיתת מחשבים בספריה ,חדר  ,418קומה
( .4יתכנו שינויים במיקום)

6

20/11

הדרכה בספריה בנושא  .Refworksיתקיים בכיתת מחשבים בספריה ,חדר  ,418קומה .4
(יתכנו שינויים במיקום)

7

27.11

מהימנות ותקפות המשתנים

מטלת בית

8

4.12

הבדלים בין קבוצות – טי טסט

מטלת בית

9

11.12

אנובה

מטלת בית

10

18.12

חי בריבוע

מטלת בית

11

25.12

קשר בין משתני המחקר -פירסון וספירמן רו  -קורלציות

מטלת בית

12

1.1

המשך מבחנים סטטיסטיים (תיווך ומיתון)

13

8.1

אינטראקציות ,כתיבת פרק התוצאות ,סיכום והשלמות

*

* מועד הסיור כפוף לשינויים.
** מטלות הבית ניתנות לתרגול עצמי .בתחילת כל שעור ניתן יהיה להתייחס למטלת הבית שניתנה
בשעור הקודם ,לשאול שאלות ולקבל הבהרות לגבי נושא השעור שעליו היתה המטלה.
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