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 :)תויפיצפס תורטמ / לע תורטמ( הדימל ירצותו סרוקה תורטמ .א
 

 ןונכתב תויונמוימו עדי ,םימישי םילכ תונקהלו תיעדמ הבישח חתפל דעונ הז סרוק :תורטמ

 בושח ביכרמ הניה תירקחמ הנבה .ינשה ראותב הזתה תדובע ךלהמב יריפמא רקחמ תכירעו

 .יעוצקמ עדי לש חותיפל סיסב הווהמו תואירבה תכרעמב םילהנמ לש םילכה זגראב

 יתוריש רקחב ומושייו הרבחה יעדמב רקחמה לש תובכרומל ופשחיי סרוקב םידימלתה

 .תואירב תוינידמו תואירב

 

 :הדימל ירצות

 הרבחה יעדמב תוגוהנה רקחמה תוטישב הנבההו עדיה תא קימעהל .1

 יפרגוילביב לוהינל תונכותו עדי שופיחל םיבשחוממ עדימ ירגאמו םימדקתמ םילכ ריכהל .2

 MA-ל הזית תדובעל תשרדנה המרב ,ינתשמ-בר יריפמא רקחמ עצבלו ןנכתל .3

 ךרד ,רקחמ תעצה תיינבו רקחמ ךרעמ ןונכתמ לחה :םינושה רקחמה יבלש תא ריכהל .4

  .רקחמ ח"וד תביתכו תונקסמ תקסהב הלכו ,תואצותה יטלפ תנבהו םינותנה חותינ ןונכת

 SPSS תנכת יטלפ אורקלו רקחמ ינותנ חותינל םילכ שוכרל .5

 םייריפמא םינותנ חותינל תומדקתמ תויטסיטטס תוטיש ריכהל .6

 

 

 
 

 :סרוקה ןכות .ב
 םיטביהב וקסעיש ,)תויחנהל םאתהב( תונווקמ/תוילטנורפ תואצרה וללכי םירועשה

 תועצמאב ומשויי ולא םיטביה ,יטנוולר רבדה רשאכ .םידמלנה םיאשונה לש םייטרואת
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 תאירק לע שגד תמיש ךות ,SPSS תנכת  תועצמאב ,םייטסיטטסה םיחותינה עוציב

 .הנכתה יטלפ

 תדבעמב םושיי ןכתיי ןקלחב ,תויעובש תואצרה לע תתתשומ הארוהה :םירועישה ךלהמ

 םכסמ ןחבמ םייקתיו )תוחפל 80%( הבוח היהת םישגפמב תוחכונה ,םיבשחמ

 .תואצרהה רמוחמ תועבונ ויתולאשש

  :םירועישה לכל תטרופמ הארוה תינכת    
 רועש
 .סמ

 אשונ

 תיטסיטטסה הקסההו יריפמאה רקחמה תונורקע – אובמ 1

 תורזגנה תונקסמו םעוציבל תונורקע – םיימאתמו םייוסינ רקחמ יכרעמ 2

 םהמ

 םיטוטיצ( היפרגוילביב לוהינל תונכות ,עדימ ירגאמ ,שופיח יעונמ 3
 )םיבאשמו

 

 רקחמ תעצה הנבמ ,תורפס תריקס ,יריפמאה ירקחמה רמאמה הנבמ 4

 םינותנ יסיסב הנבמ ןונכת ,ןולאש תיינבו רקס 5

 תונמיהמו ףקות לע הרזח 6

  יקדבנ-ןיב ינוויכ-דח תונוש חותינ + חותינה לנויצר :תונוש יחותינ 7

 םיננכותמ םיטסרטנוקו השעמ רחאל תואוושה -ךשמה יחותינ 8

 תניחב + יקדבנ-ןיב ינוויכ-וד תונוש חותינ ,תורזוח תודידמל תונוש יחותינ 9

 היצקארטניאה רוקמ

 תינמז וב הבורמ + הטושפ תיראיניל היסרגר 10

 תיטסיגול תיראניב היסרגר 11

 יקניסלה תשגה ,הקיתא .םוכיס 12

 
 

 

 ןיא :םדק תושירד .ג

 

 :תולטמ / תושירד / תובוח .ד
 יאנת הניה -םירועישהמ 80% תוחפלב תוחכונ תבוח -םירועישב הליעפ תופתתשהו תוחכונ
 .סרוקב ןויצ תלבקל יחרכה
 20% -םייניב תלטמ
  80% -םכסמ ןחבמ
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 :יפוסה ןויצה יביכרמ .ה
 ךלהמב םינתינה האירקה רמוחו תואצרהב דמלנה רמוחה תא ףיקי ןחבמה :עדי ןחבמ
  .רטסמסה
 .יפוסה סרוקה ןויצמ 20% הווהמה ןווקמו רצק ןחוב -םייניב תלטמ •
 .יפוסה סרוקה ןויצמ 80% הווהמ םכסמ ןחבמ •
  60 – רבעמל םומינימ ןויצ •

 

 

 :היפרגוילביב .ו
 :םיצלמומ רזע ירפס
 
 :ביבא לת .ויתונונגסו רקחמה תונורקע :הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש .)1986( .ר ,םורמ טייב
 .החותפה הטיסרבינואה
 
 .דבוע םע :ביבא לת .הקיטסיטטסל אובמ .)1993( .ר ,םורמ-טייב
 
 .ןומדקא :םילשורי .םיאקיטסיטטס אלל הקיטסיטטס  .)2001( .ר ,ךבנזייא
 

Bowling, A. (2002). Research methods in health. Investigating health 

and health services (2nd ed.). Open University Press: Buckingham  

 
Cozby, P. C. (2006). Methods in behavioral research. Boston: McGraw-Hill. 

 
Hinkle, D. E., Wiersma, W., Jurs, S. (2003). Applied Statistics for the 
Behavioral Sciences. Boston: Houghton-Mifflin. 
 
Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3rd edition). London: 
Sage. 

 
Kerlinger, F. N. (2000). Foundations of behavioral research. New York, NY: 
Holt, Rinehart, & Winston. 

 

 :תילגנאב סרוקה םש .ז
Advanced research tools 


